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MAGYAR NYELV
9. évfolyam
Évi óraszám: 36
Célok, fejlesztési feladatok
A magyar nyelv tanításának a 9. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók megismerjék a
kommunikációs folyamat működését, a tömegkommunikáció eszközeit, gyakori műfajait. Felismerjék
a médiumok hatáskeltő eszközeit, módszereit, befogadásuk során tudjanak kritikus magatartást
tanúsítani; elegendő ismerethez jussanak ahhoz, hogy rendszerezni tudják a nyelvi szintekről
tanultakat; tudjanak a különböző kommunikációs helyzeteknek megfelelő szövegeket alkotni szóban
és írásban szerezzenek jártasságot szövegelemzésben; helyesírási készsége javuljon; legyenek képesek
önálló anyaggyűjtésre, cédulázásra.

Tananyag
A tömegkommunikáció

(5 óra)

A kommunikációs folyamat tényezőinek és funkcióinak áttekintése.
(2 óra)
Az újságbeli, a rádiós és televíziós információközvetítés meghatározó műfajai, ezek nyelvi
kifejezési formáinak, hatáskeltő eszközeinek azonos és különböző jellemvonásai.
(3 óra)
A nyelvtani szintek grammatikája

Hangtani ismeretek: magyar hangállomány, hangtörvények
Alaktan: szóelemek, szótő, képző, jel, rag – kapcsolódásuk és változataik
Szófajtan: a szófaj fogalma és a szófaji rendszer
Mondattan: a mondatok osztályozása, a szintagmák, egyszerű és összetett mondat
Jelentéstan: hangalak és jelentés viszonya a nyelvi szinteken
A szöveg szerkezete és szintaktikai szintje

A szöveg és a mondat, szövegmondat, rendszermondat
A szöveg felépítése, a szövegegységek
A szöveg szintaktikai szintje, a szövegösszefüggés grammatikai kapcsolóelemei
A logikai kapcsolat, a hiány összetartó szerepe
A mondat szórendjének összefüggése a szövegbe ágyazottsággal, az aktuális tagolás
A szöveg jelentése

A szemantikai és a pragmatikai szint, a szöveg és a kommunikációs folyamat
összefüggése
Szótári és lexikális jelentés
A szövegfonetikai eszközök szerepe a szöveg jelentésében
Helyesírás

A szöveg központozása
A magyar helyesírás alapelvei

(10 óra)

(2 óra)
(2 óra)
(2 óra)
(2 óra)
(2 óra)
(10 óra)

(2 óra)
(2 óra)
(2 óra)
(2 óra)
(2 óra)
(5 óra)

(2 óra)
(2 óra)
(1 óra)
(3 óra)

(1 óra)
(2 óra)

Könyv- és könyvtárhasználat

(3 óra)

Témafeldolgozás különböző – verbális és audiovizuális elektronikus és digitális
információhordozók felhasználásával.

A továbbhaladás feltételei
kellő tempójú, olvasható írás, a szöveg megértését biztosító olvasás, felolvasás
a kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvhasználat
a címzettnek, a témának, a beszédhelyzetnek megfelelő fogalmazás
a tömegkommunikáció gyakori műfajairól, eszközeikről és hatásukról szerzett alapvető
ismeretek birtokában véleményalkotás, kritikus magatartás befogadásukban
jártasság szövegelemző eljárásokban: a tételmondat kiemelése, tömörítés megadott
terjedelemben, szövegfeldolgozás megadott kérdések alapján
a szöveg szerkezetének, témahálózatának felismerése
a szövegfonetikai eszközök szerepének felismerése a szövegek értelmezésében
szabatos, világos fogalmazás: a kommunikációs helyzetnek megfelelő szövegfelépítés
a nyelvi szintek (hang, szó, mondat) szabályairól és elemkészletéről eddig tanultak fogalmi
megnevezése, rendszerezése
a magyar helyesírás alapelveinek ismerete, alapvető helyesírási készség
jegyzet- és vázlat készítése írott szövegről, előadásról
könyvtárhasználati tájékozottság
10. évfolyam
Évi óraszám: 37
Célok, fejlesztési feladatok
A magyar nyelv tanításának a 10. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók ismerjék és kövessék a
nyelvi normát. Megismerjék az egyes nyelvváltozatok eltérő kifejezési formáit, alakuljon ki bennük a
nyelvhasználatnak társadalmi jelenségként való szemlélete. Tudják kontrollálni saját
nyelvhasználatukat. Gazdagítsák szókincsüket a nyelv minden rétegére kiterjedően. Legyenek képesek
megfelelő döntést hozni nyelvhelyességi kérdésekben. Legyenek képesek a magán- és nyilvános
kommunikációra élőszóban és írásban. Rendelkezzenek alapvető retorikai ismeretekkel. Sajátítsák el
az érvelés technikáját. Képesek legyenek vélemény, állásfoglalás, logikus gondolatmenet kialakítására,
meggyőző előadására. Tudjanak a továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges
szövegtípusokat elkészíteni a formai és tartalmi követelmények megtartásával. Képesek legyenek
hivatalos írásműveket értelmezni. Tudják használni a különböző adatbázisokat, katalógusokat az
információszerzésben. Ismerjék a forráshasználat etikai normáit.

Tananyag
Nyelvváltozatok

Rétegzettség és norma a nyelvhasználatban
A nyelvváltozatok eltérő kifejezési formái, tartalmi és magatartásbeli követelményei
A stílusrétegek.

(9 óra)

(2 óra)
(2 óra)
(2 óra)

A magán- és a nyilvános élőszóbeli és írott kommunikáció, a dialogikus és a monologikus
forma különbsége
(3 óra)
Alapvető retorikai ismeretek

(10 óra)

Az érvelés technikája; érvek, ellenérvek felsorakoztatása, deduktív és induktív érvelés, a
cáfolat módszerei
(2 óra)
A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás nyelvi kifejezésbeli eszközei a különféle
szövegműfajokban
(2 óra)
A szónoklat (alkalmi beszéd, előadás) funkciói, fajtái és részei
(2 óra)
A beszéd előkészítésének, elrendezésének és kidolgozásának lépései
(2 óra)
A szónoklat (alkalmi beszéd) előadásának követelményei
(2 óra)
Szövegtípusok

(10 óra)

Elbeszélés, leírás, levél műfaji jellemzőinek összefoglalása és rendszerezése
(4 óra)
A hallgató igénye, a beszélő lehetőségei a különféle szöveg-fajtákban
(2 óra)
Definíció, magyarázat, osztályozás jellemzői; az értekezés, tanulmány, pályázat
kidolgozásának állomásai, stiláris követelményei
(2 óra)
Hivatalos írásművek: meghatalmazás, elismervény, jegyzőkönyv, szakmai önéletrajz
(2 óra)
Helyesírás

(3 óra)

A nem latin betűs tulajdonnevek és a gyakran használt új keletű idegen szavak írásmódja.
Könyv- és könyvtárhasználat

Könyvtári
katalógusok,
számítógépes
adatbázisok,
információszerzésben, témák feldolgozásában
A forráshasználat etikai normái és formai kötöttségei
Számonkérés

(2 óra)

Internet

szerepe

az
(1 óra)
(1 óra)
(2 óra)

Témazáró dolgozat és javításuk

A továbbhaladás feltételei
a szöveg megértését biztosító néma olvasás, szöveghű felolvasás, kellő tempójú, olvasható,
rendezett írás
a kommunikációs helyzetnek megfelelő hangnem, nyelvváltozat, stílusréteg kiválasztása
a művelt köznyelv (regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok nyelvhelyességi normáinak
ismerete
az érvelés alkalmazása irodalmi beszámolókban, mindennapi kérdések megválaszolásában és
különféle tantárgyak feladatainak megoldásában
definíció, magyarázat, egyszerűbb értekezés (kisértekezés) készítése a tanulmányi munkához
kapcsolódóan
hivatalos írásművek jellemzőinek ismerete és önálló szövegalkotás ezek gyakori műfajaiban
közéleti írásművek, néhány klasszikus és mai szónoki beszéd értelmezése
a helyesírási ismeretek kiegészítése, a tanult idegen tulajdonnevek, a gyakori új idegen szavak
írásmódjára vonatkozó szabályokkal

11. évfolyam
Évi óraszám: 36
Célok, fejlesztési feladatok
A magyar nyelv tanításának a 11. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók legyenek képesek a nyelvi
jelek jelentésének meghatározására. Tudjanak egynyelvű és kétnyelvű szótárakat használni.
Felismerjék a szavak hangalakja és jelentése közötti viszonyt. Sajátítsák el az árnyalt
nyelvhasználathoz szükséges stilisztikai ismereteket. Tudják önállóan használni az erősítés eszközeit
megnyilatkozásaik során. Törekedjenek a stílusosságra, kerüljék a stílustalanságot. Ismerjék meg a
stiláris kötöttségeket. Legyenek tisztában az egyes stílusrétegek ismérveivel. Képesek legyenek
különböző stílusrétegekhez tartozó szövegműveket létrehozni. Ismerjenek fel és értelmezzenek
önállóan költői képeket és alakzatokat. Fokozódjon érzékenységük a művészi nyelvhasználat, a
szépirodalmi szövegek iránt.

Tananyag
Stílus és jelentés a mindennapi nyelvhasználatban

(18 óra)

A jelentéstan mint a stilisztika alapja: a szavak jelentésének szerkezete, jelentéselemek;
hangalak és jelentés viszonya, jelentésmező
Denotatív és konnotatív jelentés
Motivált és motiválatlan szavak
Stíluselem, stílushatás, állandó és alkalmi stílusérték
Nyelvhelyességi vétségek és stílustalanságok a mindennapi nyelvhasználatban
A szépirodalmi stílus

a
(3 óra)
(3 óra)
(3 óra)
(5 óra)
(4 óra)

(15 óra)

Hangszimbolika, ritmusjelenségek
(1 óra)
A szóképek (trópusok) nyelvi szempontból
(7 óra)
Alakzatok (figurák), az ismétlődés különféle formái a hangzás, a szóhasználat, a mondat és
a szöveg szintjén
(4 óra)
Egyéb stíluseszközök a szóhasználatban, a mondat és a szöveg-alkotásban
(3 óra)
Helyesírás

(3 óra)

A helyesírás értelemtükröztető és esztétikai lehetőségei a szépirodalomban és egyéb
szövegekben
A továbbhaladás feltételei
szavak jelentésszerkezetének feltárása
hangalak és jelentés viszonyának megállapítása
tájékozottság a különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelelő stílus és magatartás
váratlan, új kommunikációs helyzetben is
szövegformálási, szerkesztési, stilisztikai és helyesírási hibák önálló javítása
a tanult jelentéstani, stilisztikai jelenségek felismerése, megnevezése, alkalmazása
új szakmai, publicisztikai, gyakorlati szövegek megértése
a helyesírás értelmező szerepének megfigyelése különféle műfajú szövegekben
a kommunikációs helyzetnek megfelelő hangnem, stílusréteg kiválasztása
a képszerűség stíluseszközeinek felismerése

a szövegelrendezés stílushatásának ismerete
az idézés szabályai és etikai normáinak ismerete
Emelt szint:
mondatelemzés (egyszerű és összetett mondatok)

12. évfolyam
Évi óraszám: 32 + 32 = 64
Célok, fejlesztési feladatok
A magyar nyelv tanításának a 12. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók ismerjék fel a nyelv szerepét
a gondolkodásban, a kultúrában, megismerésben. Bírjanak kellő tájékozottsággal a magyar nyelv
helyéről a világ nyelvei között. Rendelkezzenek megfelelő ismeretekkel a magyar nyelv eredetéről,
rokonságáról, a mai magyar nyelvállapot legfőbb kérdéseiről. Legyenek tudatában, hogy a nyelv jelen
állapota nyelvtörténeti fejlődés eredménye. Legyenek tisztában a szinkrónia és diakrónia fogalmával.
Tudják összekapcsolni a magyar nyelvtörténeti korszakairól szerzett tudást az irodalmi
tanulmányaikkal. Tanúsítsanak felelős magatartást a nyelv értékeinek védelmében. Legyenek
felkészültek az érettségi vizsgára.

Tananyag
Általános nyelvi ismeretek

A nyelv mint jelrendszer
A beszéd mint cselekvés
Nyelv és gondolkodás, a magyar nyelv és kultúra viszonya
Az európai nyelvcsaládok, nyelvtípusok
A magyar nyelv története

Változás és állandóság a nyelvben
A magyar nyelv eredete, rokonsága, érintkezése más nyelvekkel (areális kapcsolat)
Az összehasonlító nyelvtudomány módszerei
A magyar nyelv fő nyelvtörténeti korszakai
A magyar hangállomány és grammatikai rendszer kialakulása, a jelentésváltozások
A magyar helyesírás történetének főbb állomásai
Nyelv és társadalom

A mai magyar nyelv, nyelvváltozatok a mai magyar nyelvben: nyelvjárások,
csoportnyelvek
Nyelvünk helyzete a határon túl
A nyelvtervezés elvei és feladatai
Az anyanyelvi ismeretek összefoglalása és rendszerezése

A kommunikáció tényezői és funkció
Az igényes egyéni és közösségi kommunikációs magatartás követelményei

(10 óra)

(2 óra)
(2 óra)
(2 óra)
(4 óra)
(20 óra)

(3 óra)
(3 óra)
(3 óra)
(3 óra)
(5 óra)
(3 óra)
(5 óra)

(2 óra)
(2 óra)
(1 óra)
(29 óra)

(4 óra)
(5 óra)

A nyelvi szintek grammatikája (hangtan, szótan- és alaktan, mondattan)
A szövege fogalma
A különféle szövegfajták tartalmi és formai jellemzőinek kapcsolata a kommunikációs
folyamattal
Az esszé

(5 óra)
(5 óra)
(5 óra)
(5 óra)

A továbbhaladás feltételei
nagyobb nyelvcsaládok, főbb nyelvtípusok ismerete
a nyelv diakrón és szinkrón változásainak jellemzése példákkal
tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, történetének főbb szakaszairól
nyelvemlékeink – a tihanyi apátság alapítólevele, Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom főbb
jellemzőinek ismerete
a nyelvújítás mibenlétének, jelentőségének bemutatása
A megnyilatkozás témájának és céljának megfelelő szóbeli előadás, ismertetés, valamint
értekezés, esszé írása
Emelt szint:
retorikai ismeretek: a vita
magánhangzók és mássalhangzók törvényei

IRODALOM
9. évfolyam
Évi óraszám: 72
Célok, fejlesztési feladatok
a tanulók érdeklődő és értő befogadóvá váljanak
értsék az irodalom viszonyát a valósághoz
tapasztalják meg az irodalom élményt nyújtó, megrendítő hatását
fedezzék fel az irodalom értékközvetítő szerepét
igazodjanak el az irodalmi műnemek, műfajok rendszerében
lássák a kapcsolatot az európai irodalom kezdetei és a későbbi korok irodalma között
ismerjék fel az irodalom önmegértést és önértelmezést elősegítő funkcióját
képesek legyenek lírai művekben a költő és a lírai én megkülönböztetésére
tudják megnevezni egy költemény műfaját, verselését, hangnemét
ismerjék fel az idő-, tér- és cselekménykezelést a drámában
legyenek képesek a drámai konfliktus bemutatására, elemzésére

Tananyag
Szerző - mű – befogadó

(10 óra)

Műelemzés és műértelmezés verses és prózai művek kreatív feldolgozásával.
Mítosz és irodalom

(10 óra)

Mitológiai történetek, magyar népköltészeti alkotások.
Az antikvitás irodalma

(10 óra)

Jellemző részletek az Iliászból és az Odüsszeiából. A görög dráma: Szophoklész egy
drámája.
A Biblia és hatása az irodalomra

(8 óra)

Részletek az Ó- és Újszövetségből. Bibliai témák és műfajok továbbélése a magyar
irodalomban.
A középkor irodalma

(12 óra)

Legalább öt szemelvény tematikai és műfaji változatosságban az európai és a magyar
középkor irodalmából (himnuszok, legendák).
Alkotások az európai és a magyar reneszánsz irodalomból

(14 óra)

Janus Pannonius és Balassi Bálint költői portréja. Egy-két szemelvény a 16.századi magyar
irodalomból.
A magyar barokk irodalomból

(11 óra)

Zrínyi Miklós és a barokk eposz. Egy részlet Pázmány Pétertől vagy Mikes Kelementől.
Az európai színház történetéből

Shakespeare drámái, legalább egy mű feldolgozásával.

(10 óra)

A francia klasszicista színház, Moliere egy komédiája
Számonkérés

(5 óra)

Tartalmazzon legalább két értekezést.
A továbbhaladás feltételei:
epikai, drámai, lírai műfajok felismerése, jellemzése
az ütemhangsúlyos és az időmértékes verselés megkülönböztetése, néhány alapvető versforma
ismerete
az antikvitás, középkor, reneszánsz és barokk jellemzőinek és egy-két kiemelkedő
képviselőjének bemutatása
drámai művekben az idő, tér és cselekményszerkezet bemutatása, a drámai szituáció
értelmezése
az olvasott művek elhelyezése a korban, néhány fontos részlet felidézése az alkotók
életrajzából
Balassi Bálint költői portréja ( az életmű jellemzői, témák, kompozíció, verselés)
memoriterek: egy drámarészlet (pl. Antigoné, Hamlet), legalább három vers (pl. Janus
Pannonius, Balassi Bálint)
10. évfolyam
Évi óraszám: 74
Célok, fejlesztési feladatok
a tanulók tapasztalják meg témák, motívumok, élethelyzetek állandóságát s változását
morális kérdéseket meg tudjanak ítélni, vitatni
képesek legyenek az olvasott művekkel kapcsolatban önálló vélemény kialakítására
tudják alkalmazni a tanult irodalmi fogalmakat a műértelmezés során
ismerjék fel az egyezéseket és eltéréseket a tárgyalt korszakok európai és magyar irodalma
között
legyenek képesek egy-egy szerző alkotói portréjának megrajzolására
tudjanak azonos műfajú műveket összehasonlítani
képesek legyenek irodalmi alkotások alapján következtetések megfogalmazására egyes korok
életfelfogására, kultúrájára nézve

Tananyag
Írók, költők, irányzatok

Néhány szerző és irányzat az európai és a magyar felvilágosodás korából.
Kazinczy Ferenc és Batsányi János alkotói portréja.
Csokonai Vitéz Mihály és Berzsenyi Dániel alkotói portréja.
Katona József

(20 óra)

(4 óra)
(8 óra)
(8 óra)
(10 óra)

Bánk bán - műelemzés és értelmezés.
Romantika a világirodalomban

Két epikai mű vagy műrészlet, két vers a 19.század világirodalmából.

(20 óra)

A magyar romantika irodalma, Három portré

(20 óra)

Kölcsey Ferenc alkotói portréja, Himnusz és két verse, részletek értekező prózájából vagy
egy beszédéből.
Vörösmarty Mihály alkotói portréja: Csongor és Tünde, Szózat és négy vers.
(8 óra)
Jókai Mór egy regényének vagy három-négy novellájának részletes feldolgozása.
(8 óra)
Petőfi Sándor

(20 óra)

Jellemző műfajok, témák Petőfi életművében, teljes művek és részletek feldolgozásával,
legalább tíz mű a korábban tanultakkal együtt.
Arany János

(18 óra)

Jellemző műfajok, korszakok az életműben, legalább tíz műve a korábban tanultakkal
együtt.

A továbbhaladás feltételei
a tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságainak bemutatása
a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű
ismertetése
a megbeszélt művek értelmezésének világos összefoglalása
Csokonai, Berzsenyi, Kölcsey és Vörösmarty költői portréja
Petőfi Sándor életművének ismerte
memoriterek: 3-4 vers (Himnusz, Szózat), illetve 15-20 soros drámarészlet

11. évfolyam
Évi óraszám: 74
Célok, fejlesztési feladatok
a tanulók megismerkedjenek új regénytípusokkal, regényszerkezetekkel
figyeljék meg a hagyományos műfaji keretek átalakulását, lássák ennek okait
legyenek fogékonyak a művekben megfogalmazott filozófiai, erkölcsi kérdésekre, tudják
ezeket értelmezni, megvitatni, értékítéletet alkotni
tudjanak gondolatokról, véleményekről személyes állásfoglalást kialakítani
tudjanak önállóan alkalmazni erkölcsi, esztétikai, poétikai fogalmakat
képesek legyenek művek, szereplők adott szempontok szerinti összehasonlítására
tudjanak olvasmányokra tárgyszerűen, illetve személyes véleményt is kifejezve reagálni
képesek legyenek tájékoztató, érvelő, esszé típusú szövegek létrehozására
képesek legyenek egy adott téma több nézőpontú értékelésére
ismerjenek fel és értelmezzenek önállóan költői képeket és alakzatokat

Tananyag
Madách Imre

Az ember tragédiája - műelemzés, értelmezés.

(5 óra)

Világirodalom - széppróza, líra, dráma

(9 óra)

 Művek, műrészletek a 19. század második felének európai próza- és drámairodalmából és
lírájából.
 A francia realizmus egy alkotójának (pl. Balzac, Stendhal, Flaubert) egy szabadon
választott műve

(
3 óra)
 Gogol, Tolsztoj vagy Dosztojevszkij egy műve vagy műrészlete.
(3 óra)
 Csehov vagy Ibsen egy drámája; két vers a korszak lírájából.
(3 óra)
Portrék a magyar szépprózából

(15 óra)

Mikszáth Kálmán egy regénye vagy kisregénye, két novellája.
Krúdy Gyula egy novellája.
Móricz Zsigmond egy regénye, két novellája.

(6 óra)
(2 óra)
(7 óra)
(14 óra)

Ady Endre

Jellemző témák, korszakok az életműben, legalább nyolc mű, tematikai változatosságban,
egy ciklus mélyebb ismerete és egy publicisztikai mű.
Portrék a Nyugat első nemzedékéből

(12 óra)

Karinthy Frigyes három műve, köztük legalább két szépprózai alkotás.
(4 óra)
Juhász Gyula, Tóth Árpád két-két műve. (4+2 óra: a két költőnél nem két-két, hanem
három-három mű elemzése)
Babits Mihály

(12 óra)

Jellemző témák, korszakok, műfajok az életműben, legalább nyolc mű, köztük a Jónás
könyve, továbbá egy esszé vagy tanulmányrészlet.
Kosztolányi Dezső

(12 óra)

Jellemző témák, korszakok, műfajok az életműben, legalább két novella, egy regény, öt
vers és egy esszé vagy esszérészlet.
Stílusirányzatok, képek, formák

(10 óra)

Művek az európai és magyar avantgárd irányzataiból (pl. Apollinaire, Kassák Lajos).
Számonkérés

(10 óra)

Számonkérés, ennek tartalmaznia kell két értekező (nagy)dolgozatot, egyenként 90
percben, és javításukat
Memoriterek kikérdezése, fogalmak elmélyítése, fogalmazási- beszédkészség javítása
Művek összehasonlító elemzése.

A továbbhaladás feltételei
a tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságainak ismerete
nagyepikai és drámai művek szóbeli és írásbeli bemutatása
művek összehasonlítása adott tematikai, poétikai szempontok követésével
jellemző hőstípusok, jellegzetes konfliktushelyzetek bemutatása, értelmezése

stílusirányzatok jellemző vonásainak bemutatása néhány irodalmi és képzőművészeti
alkotásban
adott szempontú műelemzés készítése közösen fel nem dolgozott kisepikai és lírai alkotásokról
Arany János, Ady Endre, Babits Mihály és Kosztolányi Dezső életművének ismerete
Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond írói portréjának bemutatása
memoriter: legalább 3 vers a tanultakból, 15-20 soros epikai vagy drámarészlet, (pl. Madách:
Az ember tragédiája)
Emelt szint:
Katona József: Bánk bán – a drámai cselekmény bemutatása
Petőfi Sándor forradalmi látomásköltészete
12. évfolyam
Évi óraszám: 64 + 32 = 96
Célok, fejlesztési feladatok
a tanulók figyeljék meg a szépirodalom nyelvének változását jelző jelenségeket
bővítsék elemzési jártasságukat
képesek legyenek következtetések megfogalmazására az újonnan olvasott művek egyedi
stílusbeli jellemzőiből
tudjanak különböző korokban keletkezett alkotásokat tematikai, poétikai szempontok szerint
összevetni, történeti változásaikat vizsgálni
tudják összehasonlítani egy korszak több művészeti ágának sajátosságait
ismerjék fel, hogy az irodalom egyrészt folyamatos, másrészt történetileg változóhagyomány
legyenek nyitottak az irodalom határterületei iránt
érdeklődését felkeltse a kortárs magyar, határon túli és világirodalom iránt
legyenek felkészültek az érettségi vizsgára

Tananyag
József Attila
óra)

(22

Jellemző témák és korszakok az életműben, legalább nyolc-tíz mű tematikai
változatosságban.
Portrék a magyar irodalomból, szerzők és művek
óra)

(32

Szabó Lőrinc öt műve, köztük egy versciklus részletei.
(8 óra)
Illyés Gyula egy prózája, egy verse.
(8 óra)
Radnóti Miklós négy műve, köztük legalább egy ekloga.
(8 óra)
Németh László egy műve, köztük egy esszé vagy részlete. (4+2 óra: egy drámájának
elemzése is)
Márai Sándor egy műve vagy szépprózai műrészlete.
(8 óra)

Világirodalom a 20. században 1.

(12 óra)

Két szerző egy-egy műve, műrészlete, pl. Franz Kafka, Thomas Mann, Hemingway,
Garcia Lorca, Brecht, Bulgakov.
Széppróza, líra, dráma

(17 óra)

Ottlik Géza egy regénye, részlete vagy két kisprózája.
(5 óra)
Weöres Sándor két-három műve, köztük egy többtételes kompozíció, pl. szimfónia, ciklus.
(5 óra)
Pilinszky János három verse és egy prózája.
(4 óra)
Örkény István négy műve, köztük egypercesek és egy dráma.
(3 óra)
Világirodalom a 20. században 2.

(14 óra)

Szépprózai művek, műrészletek, két szerző egy-egy alkotása vagy részletek; legalább egy
dráma: pl. Camus, Golding, Garcia Marquez, Hesse, Orwell, Szolzsenyicin, Dürrenmatt,
Beckett, Hrabal.
Kortárs magyar irodalom

(10 óra)

Művek, műrészletek a kortárs hazai és határon túli magyar irodalomból, legalább három
szerzőtől, pl. Nagy László, Szilágyi Domokos, Nemes Nagy Ágnes és mások.
(8 óra)
Legalább egy regény vagy kisregény a 20.század második felének magyar irodalmából. (2 óra)
Az irodalom határterületei

(5 óra)

Az irodalom létmódja filmen, televízióban, dalszövegben, a virtuális valóságban.
A továbbhaladás feltételei
az avantgárd irányzatok néhány jellemző jegyének ismerete
József Attila életművének ismerete
Radnóti Miklós, Weöres Sándor, Pilinszky János költői portréjának bemutatása
világlátás és kifejezésmód Illyés Gyula, Németh László, Örkény István művészetében
ismeretek a kortárs magyar irodalomról
20. századi világirodalom tematikai, formabeli változatosságának bemutatása néhány szerzőn
keresztül
nagyepikai és drámai művek szóbeli és írásbeli bemutatása
adott szempontú műelemzés készítése közösen fel nem dolgozott kisepikai és lírai alkotásról
memoriter: legalább 3 vers a tanultakból, 15-20 soros epikai vagy drámarészlet
Emelt szint:
Kassák Lajos és az avantgárd
Balzac: Goriot apó

TÖRTÉNELEM
9. évfolyam
Évi óraszám: 74
Célok, fejlesztési feladatok
Az őskor tárgyalása során bemutatni a történelmi ismeretek esetlegességét, a tények többféle
megközelíthetőségét, a szemléletből és a forrásanyag hiányosságából adódó különböző elképzeléseket.
Az ókori Kelet tárgyalása egy sor alapfogalom (állam, törvény) tisztázását teszi szükségessé. A keleti
társadalmak megismerése során fontos a térség és a korszak sokszínűségét bemutatni az öntözéses
kultúráktól a nomádok világáig. A földrajzi környezet és a történelmi folyamatok kölcsönhatásának
vizsgálata. A polisz születésének bemutatása. A polisz elemzése során bemutatni, hogy több
évszázados fejlődés eredményéről van szó, és az általános vonások mellett minden polisznak voltak
egyedi sajátosságai. Nagy figyelmet kell fordítani a történelmi személyiségek és a bölcselők, valamint
a művészek szerepére. Róma történelme hosszú időszakot ölel át, így lehetőség nyílik különböző
történelmi folyamatok bemutatására, a gazdaság, a társadalom, a hitvilág átalakulásának a
bemutatására. Róma kultúrája számos kultúra kölcsönhatásának eredményeként jött létre, s alakult át.
Bemutathatjuk a kultúrák ötvöződésének pozitív jegyeit. A társadalom-, politika-, gazdaság- és a
vallástörténet mellé be kell emelnünk a római jogtörténet alapjait. Itt kell megismertetnünk diákjainkat
a kereszténységgel, itt kell megalapozni ismereteiket a keresztény egyházszervezetről, és dogmákról,
melyeket később kibővítenek. A kora középkor története több szálon fut. Fokozottan ügyelni kell a
tananyag felépítésére. Kiemelt feladat a fogalmak pontos kialakítása, hiszen a most elsajátított
alapokra lesz szükségünk középkori tanulmányaink során. A sokarcú kultúrák elemzéséhez többféle
forrást kell felhasználnunk. Az írott források elsőbbsége mellett jelentős szerepe van a képeknek,
ábráknak, s nem utolsósorban térképeknek. A párhuzamosan futó események és folyamatok fontossá
teszik a térben és időben való jó tájékozódást. Tudatosítani kell, hogy a magyarság történetének ezen
korszakáról alkotott kép jórészt feltevéseken alapul, s a kevés adat többféleképpen összerakható. A
számos ellentétes felfogás jó alkalmat ad a vitára, ahol mind az ismeretek alkalmazására, mind a
kifejezőkészségek, mind az egymás iránti tisztelet fejlesztésére mód nyílik.
Tananyag
Az őskor és az ókori Kelet

(10 óra)

Bevezetés a történelembe.

(2 óra)

Az emberré válás folyamata.

(2 óra)

Az élelemtermelés kialakulása.

(2 óra)

Az ősi hiedelemvilág.

(2 óra)

A folyamvölgyi kultúrák (Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína; Fönícia, Palesztina, Perzsia).
(3+3 óra)
Városállamok és birodalmak.

(1 óra)

Vallás és kultúra az ókori Keleten.

(1 óra)

Az ókori Görögország

17 óra)

A krétai és a mükénéi kultúra.

(1 óra)

A polisz.

(1 óra)

A demokrácia kialakulása Athénban, a demokrácia fogalma. Forrásfeldolgozás.

(5 óra)

A spártai állam.

(1 óra)

A görög–perzsa háborúk.

(2 óra)

Piac, pénz, kereskedelem a görög világban.

(1 óra)

Athén és Spárta párharca.

(1 óra)

A görög hitvilág, művészet, tudomány és mindennapok.

(2 óra)

Nagy Sándor birodalma.

(3 óra)

Az ókori Róma

(19 óra)

Róma városállamból birodalommá válik.

(3 óra)

A köztársaság virágkora és válsága.

(3 óra)

Az egyeduralom kialakulása.

(2 óra)

A császárkor. Augustus önéletrajza-forrásfeldolgozás.

(3 óra)

Társadalom, államszervezet, hadsereg.

(2 óra)

Róma és a provinciák. Pannónia provincia

(2 óra)

A római hitvilág, művészet, tudomány és a jog.

(1 óra)

A mindennapi élet.

(1 óra)

A kereszténység kialakulása és elterjedése.

(1 óra)

A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása.

(1 óra)

A korai feudalizmus története Európában

(7 óra)

A Frank Birodalom kialakulása.

(2 óra)

A nyugati és keleti kereszténység eltérő fejlődése.

(1 óra)

A feudális gazdasági-társadalmi rend kialakulása.

(1 óra)

A Bizánci Birodalom fejlődése.

(1 óra)

Az iszlám és az arab világ.

(1 óra)

Az államalapítások kora Észak, Közép- és Kelet-Európában.

(1 óra)

A magyar nép története az államalapításig

(8 óra)

A magyar nép őstörténete és vándorlása.

(2 óra)

A honfoglalástól az államalapításig.

(2 óra)

Géza fejedelem és István király életműve.

(4 óra)

Mindennapi élet, életmódtörténet
A tanév során az alábbi témák közül legalább kettőt kötelező feldolgozni:
Az ember és a természet kapcsolata a mítoszokban.
Tömegszórakoztatás az ókorban.
A család az ókori kultúrákban.
Az iskola az ókorban.
Eltérő elméletek, mítoszok a magyarság őstörténetéről.

(2 óra)

Múzeumlátogatás, számonkérés
Múzeumlátogatás
Rendszerezés, számonkérés

(9 óra)
(1 óra
(8 óra)

A továbbhaladás feltételei
– A tanulók legyenek képesek egyszerűbb tárgymásolatokat, íratlan forrásokról készült fényképeket,
vázlatrajzokat (pl. régészeti lelőhelyről) forrásként értelmezni; rövid (kb. 10-20 sornyi) ókori
forrásrészleteket feldolgozni
– Tudjanak anyagot gyűjteni az iskolai könyvtárban és kisebb közkönyvtárakban tanári és könyvtárosi
segítséggel megadott egyszerű témákhoz
– Legyenek képesek egyszerű elbeszélő források kritikai elemzésére tanári irányítással, valós
tartalmuk és belső ellentmondásaik felismerésére
– Legyenek képesek jól felépített tanórai feleletekre, összefoglaló beszámolók előadására
– Legyenek képesek alkalmazni a történetiségben a keresztény időszámítást
– Tudjanak történelmi eseményeket, folyamatokat leolvasni a középiskolában használatos történelmi
atlaszmegfelelő lapjáról
– Képesek legyenek történelmi jelenségek számszerűségének felbecsülésére vagy megmérésére
történelmi térképen
10. évfolyam
Évi óraszám: 74
Célok, fejlesztési feladatok
A korszak jelentős eseménysorozatai mögött a diákok lássák e történések hatásait az európai
fejlődésre. Lássák a nyugat-európai városfejlődés főbb sajátosságait, a technikai, gazdasági előrelépés,
és az önkormányzatok létrejöttének jelentőségét. Az Árpád-kor témakör hangsúlyosan alapozó jellegű.
Számos most tárgyalt intézmény és tisztség átalakulva ugyan, de végigkíséri szinte az egész magyar
történelmet. Ezek pontos kidolgozása kiemelt feladat. A korszakmegítélésében számos kérdésben
eltérő álláspontok találhatók meg a szakirodalomban. Törekedni kell ezek érzékeltetésére. A 14.
század nagy válsága kapcsán fel kell tárni a bonyolult folyamat minél több tényezőjét: okait,
lefolyását, és következményeit. Tudatosítani kell, hogy a válságból Európa nyugati fele megtalálta
a kivezető utakat, s a következő század már ismét a fellendülés időszaka. A humanizmust és a
reneszánszt is összefüggéseiben, hatásaiban kell vizsgálni. A korszak történetét csak az egyes régiók
sajátosságainak kiemelésével tudjuk bemutatni: Nyugaton a rendi monarchiák megerősödését, KözépEurópában a rendi államok létrejöttét, Kelet-Európában a despotikus orosz állam felemelkedését s a
tatár uralom megrendülését emelhetjük ki. A balkán történetét az oszmán előretörés határozza meg. Be
kell mutatni hazánk helyzetét a közép-európai régióban, hogy a diákok felismerhessék fejlődésünk
közép-európai sajátosságait, ugyanakkor legyenek tisztában a Nyugathoz fűződő szálakkal. Alakuljon
ki tiszta kép a korszak társadalmi fejlődéséről, a magyar rendiség kialakulásának folyamatáról. Ennek
összefüggéseiben lássák a törökkel folytatott évszázados küzdelem jelentőségét, s az erőviszonyok
folyamatos változását. Az abszolutizmus tárgyalása során a diákoknak látni kell az általános jellemzők
mellett milyen eltérő vonások jelentkeznek. A reformáció tárgyalása során igyekezni kell a toleráns
légkör kialakítására az egyes felekezetek tárgyalása során. Ki kell térni a katolikus megújulás
ismertetésére. Magyarország két évszázadon át vívta élethalálharcát a törökkel. Diákjainkban
tudatosítanunk kell a nemzedékről nemzedékre szakadó, egyre megoldhatatlanabb probléma szorítását,
az egyértelmű helyes válaszok lehetetlenségét. Legyenek tisztában azzal, hogy Magyarország két
világbirodalom ütközőzónájába került, s csak e két nagyhatalom erőviszonyainak megváltozása tette
lehetővé a helyzet megoldását. Lássák a pártokra szakadó magyarság indítékait, az elválasztó és az
összekötő kapcsokat. Meg kell érteniük a rendiség és az abszolutizmus magyarországi
szembenállásának bonyolult szövevényét, a rendi és a nemzeti érdekek összefonódását és annak
korlátait is.

Tananyag
Az érett középkor

A szabad költözésű jobbágyság és a vándormozgalmak
A középkori városok.
A lovagkor.
A középkori egyház és az uralkodói hatalom Európában.
Mindennapok a középkorban. A középkor művelődése.
Az Árpád-házi királyok kora

(5 óra)

(1 óra)
(1 óra)
(1 óra)
(1 óra)
(1 óra)
(9 óra)

Az új rend megszilárdítása - Szent László és Könyves Kálmán. Forrásfeldolgozás. (3 óra)
Az Aranybulla és a tatárjárás. Forrásfeldolgozás
.(3 óra)
Gazdasági és társadalmi változások a XIII. században.
(1 óra)
Az Árpád-kori kultúra.
(1 óra)
A késő középkor

Nyugat-Európa válsága (éhínség, járványok, háborúk).
Itália, a humanizmus és a reneszánsz.
Az angol, francia és a spanyol rendi monarchia felemelkedése.
A német császárság és a pápaság hanyatlása.
A közép- és kelet-európai régió államai.
Az Oszmán Birodalom terjeszkedése.
Magyarország a XIV-XV. században

Károly Róbert és Nagy Lajos
Társadalmi változások. Népesség és természeti környezet.
Luxemburgi Zsigmond kora.
Védekezés az oszmán-török terjeszkedés ellen. Hunyadi János.
Hunyadi Mátyás uralkodása.
Életformák a XV. századi Magyarországon.
Kultúra és művelődés.

(8 óra)

(1 óra)
(1 óra)
(2 óra)
(1 óra)
(2 óra)
(1 óra)
(11 óra)

(3 óra)
(1 óra)
(2 óra)
(1 óra)
(2 óra)
(1 óra)
(1 óra)

Kora újkor (1490-1721)

(10 óra)

A nagy földrajzi felfedezések és következményei: az európai és Európán kívüli kultúrák
találkozása, a gyarmatosítás.
(2 óra)
Az atlanti hatalmak felemelkedése. A modern világgazdasági rendszer kialakulásának
kezdetei.
(1 óra)
Reformáció és katolikus megújulás. A barokk.
(2 óra)
Az abszolutizmus. A modern állam kialakulása.
(1 óra)
A hatalmi viszonyok átrendeződése Európában. Háborúk és hadseregek a kora újkorban. (1
óra)
Az angol forradalom. A parlamentáris monarchia kialakulása.
(2 óra)
A tudományos világkép átalakulása.
(1 óra)
Magyarország történet a kora újkorban (1490-1711)

(15 óra)

A Jagelló-kor.
(2 óra)
A török hódoltság.
(3 óra)
A Habsburgok és a magyar rendek. Az Erdélyi Fejedelemség. Függetlenségi harcok és
országegyesítő kísérletek: Bocskai István, Bethlen Gábor, és Zrínyi Miklós.
(4 óra)
A reformáció és a katolikus megújulás Magyarországon.
(1 óra)
Gazdasági és társadalmi változások. Népesség és környezet.
(1 óra)
Az életmód változásai a kora újkori Magyarországon.
(1 óra)
A török kiűzése.
(1 óra)
A Rákóczi-szabadságharc.
(2 óra)
Mindennapi élet, életmódtörténet

(2 óra)

A tanév során az alábbi témák közül legalább kettőt kötelező feldolgozni.
Érdekérvényesítés és érdekvédelem a középkorban (kommunák, céhek, egyetemek). (Az
érett középkor témakörnél dolgozzuk fel) (1 óra)
A kora újkori állam fejlődés sajátosságai: az abszolutizmus. (A kora újkor témakörnél) (1
óra)
Rendszerezés, számonkérés

(12 óra)

A továbbhaladás feltételei
– A tanulók ismerjék fel a tananyagban szereplő fontosabb középkori és kora újkori tárgyi emlékeket,
legyenek képesek azokat értelmezni élőszóban vagy írásban
– Képesek legyenek a források és a tankönyvi szöveg egybevetésére, az eltérések okainak feltárására
– Tudjanak néhány címből álló bibliográfiákat készíteni az iskolai és a közkönyvtárak felhasználásával
kiselőadások, vitaindítók számára, tanári útmutatás alapján
– Képesek legyenek történelmi folyamatokat, korszakokat felismerni, megkülönböztetni
– Tudjanak jól felépített, szabadon előadott feleletet vagy előadást tartani történelmi témákról (lecke,
fejezetrész, leckéken átívelő folyamatok, összehasonlítások stb.)
– Tudjanak ábrákat, térképeket és egyéb már tanult ismerethordozókat értelmezni élőszóban rövid
felkészülés után
– Legyenek képesek a világ-, az európai és a magyar történelem korszakainak szinkronban látására
– Használják a tankönyvek, munkafüzetek kronológiáit
– Képesek legyenek történelmi események, folyamatok részleteinek leolvasására a középiskolában
használatos történelmi atlasz és a falitérkép megfelelő lapjáról

11. évfolyam
Évi óraszám: 74
Célok, fejlesztési feladatok
A tanulóknak legyen képük Európa társadalmi, gazdasági, politikai viszonyairól. Értsék meg, hogy a
felvilágosodás olyan mozgalommá vált a 18. század második felére, mely szakítani akart a
hagyományos eszmékkel, a katolikus vallás intézményrendszerével, társadalmi és gazdasági
reformokat hirdetett, egy új erkölcsű, emberközpontú világot akart létrehozni. A felvilágosodás
hamarosan eszmeáramlattá változott át, melynek arculata térben és időben eltérő jelleget öltött. Meg
kell ismertetni a tanulókkal a Habsburg Birodalom összetételét, szervezeti és működési
mechanizmusát, belső erőviszonyait, hogy reálisan tudják értékelni Magyarországnak a Birodalmon
belüli helyzetét. Reális képet kell nyújtani az ezen a kereten belüli alternatívákról és politikai
koncepciókról. Ennek tudatában kell megítélni a Habsburgok politikáját és a magyar rendek
ellenállását. Közben vizsgálni kell a magyar gazdaságban végbemenő változásokat. A tanulók
ismerjék a Habsburg- Birodalom államait és tartományait, benne Csehország és Magyarország
helyzetét és szerepét, benne Erdély jelentőségét. Legyen képük az ország szellemi életéről a
felvilágosult abszolutizmus idején. Értsék a felvilágosult abszolutizmus eszmerendszerének és
politikai elképzeléseinek főbb koncepcionális vonásait. A tanulók kapjanak képet Európa polgári
átalakulásának és az USA létrejöttének jelentőségéről,s lényegéről a politikai-társadalmi életre, a
civilizációra, az emberek mindennapi életére vonatkozólag. Ismerjék meg és értsék azokat a nagy
eszmei áramlatokat, amelyek a polgári átalakulás velejárói és azokat a feszültségeket, amelyeket az új
társadalmi elrendeződés keltett. Legyen képük Európa újtársadalmi, gazdasági, politikai modelljéről.
Tudják és értsék a nagy francia forradalom és az amerikai függetlenségi háború legfőbb eseményeit,
lényegét és világtörténeti hatását. Tudjanak következtetni a forradalmak okaira, legyenek képesek
felismerni az ok-okozati kapcsolatokat, átlátni és összekapcsolni azokat a legfőbb okokat, amelyek
átrajzolták Európa térképét és megváltoztatták az emberek gondolkodását. Ismerje azokat az új
szellemi és kulturális, művészeti irányzatokat, amelyek ezzel együtt jártak. Lehetőleg minél
önállóbban jellemezzék a Függetlenségi nyilatkozatot, az Emberi és polgári jogok nyilatkozatát és a
francia forradalom más iratát. Próbáljon meg elemző felsorolást készíteni Napóleon egyéniségéről,
tetteiről. Készítsen térképes összeállítást az 1848-as európai forradalmakról. Próbálja meg felsorolni a
legfontosabb találmányokat és a legjelentősebb társadalmi változásokat. Tudják és értsék a nemzeti
liberális mozgalom kialakulásának okait és következményeit. A reformmozgalom politikai, társadalmi
és kulturális jelentőségét. Ismerjék azokat a politikai alternatívákat, amelyek Magyarország előtt
álltak, és ezek ütközését. Lássák át az első reformországgyűléstől az 1848–1849-es forradalomig
vezető eseménysor kronológiai és logikai menetét, sebből vonják le a megfelelő következtetéseket.
Ismerjék meg a reformkor fő eseményeit és tudják ezek hatását a hazai gondolkodási és kulturális
fejlődésre. Értsék meg az alapvető összefüggéseket a nemzetközi és hazai politikai tényezők között.
Ismerjék meg a legfőbb szellemi áramlatokat és politikai koncepciókat, azok képviselőinek alapvető
munkáját. Értsék meg, hogy a koncepciók közötti küzdelem milyen tényezők alapján dőlt el. A tanulók
ismerjék meg a magyar forradalom és szabadságharc legfontosabb eseményeit és ezek nemzetközi
összefüggéseit. Legyenek tisztában az áprilisi törvények jelentőségével: tudniuk kell, hogy a törvények
szentesítésével lezárult az utolsó rendi országgyűlés, s a feudális viszonyok eltörlésével készen álltak
az új, polgári Magyarország alapjai. Azoknak az új tényezőknek a bemutatása, amelyek gyökeresen
megváltoztatták Európa és a világ egy részének a képét. Az ipari forradalom és a termelési módok és
keretek változásának és társadalmi hatásának megértetése, az új településformáktól kezdve az új
életviszonyokig és egy újfajta piaci gondolkodásmódig és differenciált társadalmi igények ütközéséig.
Ebből következően a termelés és a piac új igényeinek kerete, a nemzetállamok kialakulása és ennek
szerepe az új eszmék és az új politikai,gazdasági, kulturális igények kialakításában. Hogy ment ez
végbe Európában, Amerikában, s milyenhatással volt a gyarmati kontinensekre. Bemutatni és
megértetni a tanulókkal az 1867-es kiegyezéshez vezető tényezőket, a kiegyezés jelentőségét
Magyarország fejlődésére. Hogy ezzel út nyílt a gazdasági felemelkedéshez, egyfajta
modernizációhoz, amelynek következtében megváltozott az élet Magyarországon. Létrejöttek a sajátos

magyarországi társadalmi viszonyok. Az úri világ és a kétkezi ember világa. Felépült egy új,
iparosodott, urbanizálódott Magyarország. Azt is láttatni kell azonban, hogy milyen más alternatívák
voltak a kiegyezés előtt, miért ez valósult meg, s egy negyedszázad után milyen újabb alternatívákkal
kellett szembenézni az országnak.

Tananyag
A felvilágosodás és a polgári átalakulás kora (1721-1849)

(15 óra)

A felvilágosodás.
(1 óra)
A felvilágosult abszolutizmus Ausztriában és Poroszországban.
(1 óra)
Az orosz nagyhatalom.
(1 óra)
A XVIII. századi életviszonyok.
(1 óra)
Az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi háborúja. Az USA létrejötte.
(1 óra)
A polgári forradalom Franciaországban. Forrásfeldolgozás: Emberi és polgári jogok
nyilatkozata.
(2 óra)
A napóleoni háborúk Európája.
(2 óra)
Az ipari forradalom és társadalmi hatásai. Az ipari forradalom hatásai az
életkörülményekre és a környezetre.
Forradalmi hullámok 1848-49-ben.
(2 óra)
A XIX. század eszméi.
(2 óra)
Magyarország újjászerveződése a Habsburg-birodalom keretei között
(1711-1790)
(4 óra)
A magyar királyság a Habsburg Birodalomban. Demográfiai változások, az etnikai arányok
átalakulása. A társadalom képe.
(2 óra)
A felvilágosult abszolutizmus és a rendek összeütközése.
(1 óra)
Művelődés, egyházak, iskolák.
(1 óra)
A polgárosodás kezdetei kezdetei Magyarországon (1790-1847)
A napóleoni háborúk hatása Magyarországon.
Az átalakuló társadalom – nemesi, paraszti és városi életformák.
Új elemek és elmaradottság a gazdaságban.
A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései.
A nemzetiségi kérdés.
A reformkori művelődés, kultúra.

(11 óra)
(1 óra)
(1 óra)
(1 óra)
(5 óra)
(1 óra)
(2 óra)

Forradalom és szabadságharc Magyarországon (1848-1849)

(9 óra)

A pozsonyi országgyűlés. A pesti forradalom.
Az áprilisi törvények. Forrásfeldolgozás.
A forradalom első nehézségei: a nemzetiségek mozgalmai
A nemzeti önvédelem megszervezése és a tavaszi hadjárat.
A Függetlenségi Nyilatkozat és a nemzetközi viszonyok.
A szabadságharc bukása.

(2 óra)
(2 óra)
(2 óra)
(1 óra)
(1 óra)
(1 óra)

A nemzetállamok és az imperializmus kora (1849-1914)

(13 óra)

Gazdasági és társadalmi változások a fejlett országokban, a második ipari forradalom (1
óra)
Az egységes Olaszország és Németország kialakulása.
(1 óra)
Az orosz reformkísérletek.
(1 óra)
Polgárháború az Amerikai Egyesült Államokban.
(1 óra)
Gyarmatosítás: a brit gyarmatbirodalom.
(1 óra)
Kína és Japán.
(1 óra)
A „keleti kérdés” és a Balkán.
(1 óra)
A munkásság politikai erővé szerveződése.
(2 óra)
Hatalmi viszonyok, katonai-politikai szövetségek a századfordulón.
(2 óra)
A művelődés új keretei.
(2 óra)
A polgárosodás kibontakozása Magyarországon (1849-1914)

A megtorlás, a Bach-rendszer kiépítése.
A kiegyezés.
Gazdasági és társadalmi fejlődés a dualizmus korában.
Az egyes társadalmi csoportok jellemző életformái.
A zsidóság emancipációja. Asszimiláció és kivándorlás.
A városiasodás. A tudományos és művészeti élet fejlődése.
Politikai viszonyok. A kiegyezés rendszerének belső ellentmondásai.
Mindennapi élet, életmódtörténet

(7 óra)

(1 óra)
(1 óra)
(1 óra)
(1 óra)
(1 óra)
(1 óra)
(1 óra)
(3 óra)

A kereskedelem és a vendéglátás helyzete a dualizmus korában.
Egy salgótarjáni kereskedőcsalád történetének feldolgozása.
Összefoglalás, számonkérés

(10 óra)

A továbbhaladás feltételei
– Legyenek képesek a források, és a tankönyvi szöveg egybevetésére
–Tudjanak bibliográfiákat készíteni az iskolai és közkönyvtárak, felhasználásával kiselőadások,
vitaindítók céljára
–Tudjanak jól felépített, szabadon előadott feleletet tartani történelmi témákról
–Tudjanak ábrákat, térképeket és egyéb ismert és új ismerethordozókat értelmezni élőszóban, rövid
felkészülés után
–Tudjanak méréseket és becsléseket készíteni a térképen önállóan vagy szaktanári segítséggel
(lakosságszám, népsűrűség, gazdasági fejlettség)
– Tudják a térképen ábrázolt jelenségeket beépíteni szóbeli és írásbeli feladatok megoldásába
Emelt szinten:
Híres egyetemek Nyugat- és Közép-Európában (pl. Párizs, Oxford, Prága), az egyetemi oktatás
jellemzői, a skolasztika (Aquinói Szent Tamás). Nagyhatalmi konfliktusok és vallási ellentétek a
koraújkori Európában (pl. francia-Habsburg vetélkedés, harmincéves háború). Eltérő tudományos
elképzelések a magyar őstörténettel kapcsolatban (pl. eredet, őshaza). Zsigmond király külpolitikája
(pl. a nyugati egyházszakadás megszüntetése, a huszitakérdés kezelése, oszmánok elleni védekezés).

12. évfolyam

Évi óraszám: 80
Célok, fejlesztési feladatok
A tanulók tudják, hogy milyen okok vezettek a világháborúhoz, mik voltak a mélyebb és mik a felszíni
tényezők. Igazodjanak el a két hatalmi tömb politikai és katonai stratégiai elképzeléseiben és vonjanak
le belőle következtetéseket. Értsék az orosz forradalom kitörésének okait és következtessenek belőle a
nemzetközi politikai erőviszonyok változására. Ismerjék a versailles-i békerendszer alapvető tényeit,
tudják és értsék, hogy a győztes nagyhatalmakat milyen szándékok vezették. Legyenek képesek
következtetni ebből az újabb ellentmondásokra, ellentétek alakulására a közép-kelet-európai régióban.
Meg kell ismertetni és megértetni, hogy Magyarország milyen érdekek kapcsán és milyen szituációban
keveredett bele a háborúba. Mik voltak az Osztrák–Magyar Monarchia hadicéljai. Milyen
másalternatívák lettek volna? Hogyan vezette el a háborús bukás, a megoldatlan nemzetiségi és
szociális helyzet az 1918–1919-es forradalmakig. A forradalmak milyen alternatívákat kínáltak. A
békeszerződés milyen új helyzetet teremtett és ebben a helyzetben milyen alternatívát választott a
hatalomra került konzervatív rendszer. Mit jelentett a korabeli Magyarországnak Trianon és hogyan
fogadták a magyarok és a szomszéd országok. Meg kell mutatni, hogyan rendeződött át a világ az I.
világháború utáni negyedszázadban-Európában, Amerikában és a gyarmati kontinenseken. A
tanulóknak látniuk kell gyarmatosítás régi és új formáit, a tőkés világban kialakult hatalmi ellentéteket
és azok megjelenési formáját. Érzékeltetni kell velük a különbséget az egyes régiók, fejlett országok,
stagnálók és lemaradtak között, azt, hogy milyen volt a megálmodott és a megvalósult szocializmus.
Ismerjék meg Sztálin útját a hatalom csúcsáig és az átrendezés következményeit. A tudomány új
eredményeit. Új civilizációs vívmányokat, urbanizációt stb. Meg kell értetni, hogy mindez hogyan
hatott az emberek életére, s e téren is hogyan növekedett a fejlett tőkés országok, Európa perifériái és a
gyarmati országok közötti különbség. Szót ejteni Japánfelzárkózásáról és hatalmi törekvéseiről. Meg
kell világítani és megértetni, hogy milyen okok hozták létre a világválságot, s ez milyen új kihívás
elé állította a tőkés nagyhatalmakat. A különböző politikai erők milyen alternatívákat ajánlottak a
válságból való kilábalásra. Mit jelentett a válság a társadalmakra, emberekre nézve. Miért kellett az
államnak fokozottan beleavatkozni a politikai és gazdasági életbe. A válságból való kilábalás polgári
demokratikus és totalitárius útjai. A tanulók lássák át és értsék meg a kiutak ellentmondásait és a II.
világháborúhoz elvezető tényezőket. A tanulóknak látniuk kell, hogy milyen gazdasági, politikai,
művelődési helyzetet hozott az ország „átszabása", mi volt ezzel kapcsolatban a győztes nagyhatalmak
célja. Meg kell érteniük, hogy mi volt a Horthy Magyarország fő politikai törekvése, milyen volt a
társadalompolitika az 1920-as években. Érteniük kell, hogy miért sújtotta a nagy válság különösen
súlyosan Magyarországot, a válság milyen ellentéteket és erővonalakat hozott felszínre, ezek milyen
alternatívákat ajánlottak. Többoldalúan meg kell kísérelni, láttatni, mi volt a lényege a Gömbös-féle
politikának, s miért volt ennek a megoldásnak akkor jelentős tömegbázisa. Hogyan vezetett a
korábbinál erősebb kötődéshez Németországhoz, s ez miért vezetett el a II. világháborúban való
részvételhez. Ugyanakkor arról is valamelyest képet kell adni,hogy ez milyen társadalmi és szociális
politikát indukált, s hogyan hatott a kultúrára. A tanulók legyenek tisztában a háború okaival, a háború
legfontosabb eseményeivel. Ismerjék meg, milyen pusztítással és áldozatokkal járt ez a háború. Meg
kell érteniük, milyen tényezők határozták meg Magyarország helyét a második világháborúban a
tengelyhatalmak oldalán, és miért volt sikertelen a kiugrási kísérlet. Átfogó képet kell nyújtani a
háború utáni helyzetről. Arról az új szituációról, amit az antifasiszta koalíció győzelme, Európa és
Ázsia országai óriási anyagi és emberveszteségei, a nagyhatalmak együttese, majd ellentétei okoztak.
Megmutatni és megértetni, hogy az USA és a Szovjetunió voltak a háború tulajdonképpeni győztesei,
a háborús győzelem kétpólusúvá rendezte át a világot. A világ újabb elrendezését atomkorszak kísérte.
(Katonai nagyhatalmak.) Közben folyt a kettéosztott Európa politikai újrarendezése és újjáépítése.
Kiegyenlítő, vagy legalább egyensúlyozó tényezőként nőtt az ENSZ szerepe. Egyértelműen
tisztázandó, hogy mit jelentett a hidegháború, a tömbpolitika, s ez a megosztottság mit hozott az egyik,
és mit a másik világ számára. Milyen tényezők és hogyan építették be ezt a kétpólusú világot, milyen
technikai, tudományos és kulturális hatások érvényesültek. Bemutatni és megértetni, hogy a
demokrácia megteremtésének kísérlete miért nem lehetett sikeres 1945után. A tanulóknak látniuk kell,
hogy milyen volt a kiépülő diktatúra, hogy megértsék az 1956-osforradalom okait. Ismerniük kell a
forradalom legfontosabb követeléseit, eredményeit és a nemzetközi hátterét. Meg kell értetni, hogy a
Kádár rendszer a korábbi éra előzményeiből és az 1956-osforradalomból, egyben annak leveréséből

nőtt ki, és ennek a helyzetnek milyen előnyeit és terheit hordozta belpolitikailag és az adott
nemzetközi helyzetben. A tanuló lehetőleg a saját gondolatmenetével, következtetéseivel jusson el
annak a felismeréséig, hogy milyen volt a rendszermozgástere és konfrontációs lehetősége. Milyen
utakon és módokon igyekezett a rendszer tömegbázist biztosítani, s hogy tudta fenntartani a társadalmi
békét. Milyen próbálkozásai voltak kül- és belpolitikailag saját átmentésére, s mik voltak
összeomlásának bel- és külpolitikai tényezői.

Tananyag
Az első világháborútól a nagy gazdasági válságig (1914-1929)

(16 óra)

Az első világháború kirobbanása, jellege, története.
(8 óra)
A Párizs környéki békék.
(2 óra)
Az orosz forradalmak.
(2 óra)
Az olasz fasizmus.
(1 óra)
A parlamentáris rendszerek.
(2 óra)
A gazdaság és a társadalom új jelenségei, a fejlett világban és a női emancipáció. (1 óra)
Az első világháború és következményei Magyarországon. A Trianon utáni ország élete
(1914–1931)
(13 óra)

Magyarország részvétele a világháborúban.
(1 óra)
Az őszirózsás forradalom.
(2 óra)
Kísérlet a kommunista diktatúra megteremtésére: a Tanácsköztársaság.
(2 óra)
A trianoni béke. Hatása a gazdaságra, társadalomra, az etnikai viszonyokra. A határon túli
magyarság sorsa.
(2 óra)
A Horthy rendszer kialakulása és konszolidációja.
(4 óra)
A művelődési viszonyok. Az életmód változásai.
(2 óra)
A nagy gazdasági válságtól a második világháború végéig (1929–1945)

Az 1929 –33-as világgazdasági válság.
Válságkezelés az USÁ-ban.
A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési mechanizmusa.
A sztálini diktatúra a 30-as években.
A második világháború története.
A szövetségesek győzelme, a háború jellege.

(15 óra)

(2 óra)
(1 óra)
(3 óra)
(2 óra)
(5 óra)
(2 óra)

Magyarország a gazdasági válságtól
a második világháborús összeomlásig (1931–1945)

Gazdasági válság és jobbratolódás a belpolitikában.
Magyarország háborús részvétele. A Kállay kormány politikája.
A német megszállás.
A holocaust Magyarországon.
A sikertelen kiugrás. A nyilas hatalomátvétel.
Magyarország szovjet felszabadítása és megszállása.

(13 óra)

(5 óra)
(4 óra)
(1 óra)
(1 óra)
(1 óra)
(1 óra)

A jelenkor (1945-től napjainkig)

Hidegháborús szembenállás a II. világháború után.
A fejlett piacgazdaság, a demokratikus berendezkedés országai.
Az európai integráció története.
A „harmadik világ”.
A szocialista rendszerek kialakulása, fejlődése és kudarca.
A közel-keleti konfliktusok.
Közép-Kelet Európa és a Balkán a rendszerváltás után.
Az emberiség az ezredfordulón: a globális világ és problémái.
Magyarország a második világháború után (1945-től napjainkig)

A háborús károk felszámolása. A demokratikus közélet kiépítésének kísérlete.
A párizsi békeszerződés. A határon túli magyarság sorsa.
A kommunista diktatúra kiépítése.
A forradalomhoz vezető út.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc.
A Kádár rendszer kiépülése: megtorlás és diktatúra.
Az életmód átalakulása. Demográfiai változások.
Az ellenzéki mozgalmak kialakulása és erősödése. A rendszerváltozás.
Állampolgári ismeretek

A társadalmi szabályok.
Emberi jogok. A gyermekek jogai. Diákjogok.
Államformák, politikai rendszerek. Magyarország alkotmánya.
A demokrácia alapelvei és működése.
Bírói hatalom és igazságszolgáltatás.
Politikai és szociális jogok.
Önkormányzatok, civil szervezetek.
Mindennapi élet, életmódtörténet

(10 óra)

(3 óra)
(1 óra)
(1 óra)
(1 óra)
(1 óra)
(1 óra)
(1 óra)
(1 óra)
(10 óra)

(1 óra)
(1 óra)
(1 óra)
(1 óra)
(2 óra)
(1 óra)
(1 óra)
(2 óra)
(7 óra)

(1 óra)
(1 óra)
(1 óra)
(1 óra)
(1 óra)
(1 óra)
(1 óra)
(2 óra)

Áruházak, bevásárlóközpontok, életmód.
Rendszerezés, számonkérés

(10 óra)

Továbbhaladás követelményei
– Legyenek képesek a források, és a tankönyvi szöveg egybevetésére
–Tudjanak bibliográfiákat készíteni az iskolai és közkönyvtárak felhasználásával kiselőadások,
vitaindítók céljára
–Tudjanak jól felépített, szabadon előadott feleletet tartani történelmi témákról
–Tudjanak ábrákat, térképeket, egyéb ismert és új ismerethordozókat értelmezni élőszóban, rövid
felkészülés után
–Tudjanak méréseket és becsléseket készíteni a térképen önállóan vagy szaktanári segítséggel
(lakosságszám, népsűrűség, gazdasági fejlettség)
– Tudják a térképen ábrázolt jelenségeket beépíteni szóbeli és írásbeli feladatok megoldásába
Emelt szinten:

Háborúellenes katonai és polgári erőfeszítések. Politikai életpályák bemutatása és elemzése (pl.
Bethlen István, Teleki Pál). Háborúellenes törekvések (pl. Magyar Történelmi Emlékbizottság,
szárszói találkozó). Együttműködés és eltérő érdekek az unióban. Az Európai Unió helye a
világgazdaságban. A környezettudatos magatartás kulturális, gazdasági és politikai feltételei.
A történelem érettségi vizsga célja
A vizsga azt hivatott mérni, hogy a középiskolát befejező diák
– rendelkezik-e a történeti gondolkodásmód kialakulásához szükséges alapokkal;
– birtokában van-e az alapvető történelmi tényeknek;
– tudja-e használni a történelmi fogalmakat, a szaknyelvet;
– képes-e ismereteit szóban és írásban előadni;
– elsajátította azokat a képességeket és ismereteket, amelyekkel a történelmi eseményeket és
jelenségeket értelmezni tudja;
– képes-e a történelmi forrásokat – legyenek akár eredeti források, akár a múltról szóló feldolgozások
–vizsgálni és elemezni, a múlt emberének életét reálisan elképzelni;
– fel tudja-e használni történeti ismereteit arra, hogy a jelenkor társadalmi jelenségeit értelmezze;
– képes-e az érvekkel alátámasztott, árnyalt és tényszerű történelmi értékeléseket előnyben részesíteni
a leegyszerűsítő véleményekkel szemben.
A követelményekben
– nagyobb súllyal szerepelnek a képesség jellegű követelmények, valamint azok az elemzési
szempontok és történelmi ismeretek, amelyek a jelen világának megértéséhez szükségesek,
– több figyelmet kapnak a társadalmi, gazdasági és kulturális folyamatok, illetve azok a készségek és
ismeretek, amelyek az egyes korszakok komplex, életszerű bemutatásához szükségesek,
– fontos szerep jut a politika- és eseménytörténet mellett a társadalom-, a gazdaság-, a művelődés- és
mentalitás-történetnek is.

TÁRSADALOMISMERET
11. évfolyam
Éves óraszám: 18,5 óra
Célok, fejlesztési feladatok
A tantárgy áttekinti az emberi együttélés alapelveit, a társadalom intézményeit, a politika, a jog és a
gazdaság rendszerének működését. Bevezet az etika fogalomkörébe, az ember kilétéről, a jó és a rossz
mibenlétéről, az erényekről és a helyes cselekedetek alapelveiről folyó diskurzus évezredes
történetébe. A társadalmi együttélés szabályainak ismerete, tudatos belátáson alapuló kritikai
elsajátítása. A jogérzék, a társadalmi felelősségtudat elmélyítése, a társadalomelmélet és az etika
alapfogalmainak ismerete. Az önálló tájékozódáshoz és a tudatos életvezetéshez szükséges
jellemvonások, készségek és ismeretek fejlesztése. Az erkölcsi érzék kiművelése, az etikai álláspontok
megvitatásának képessége, a saját meggyőződés kifejezéséhez és a mások meggyőződésének
megértéséhez és tiszteletéhez szükséges morális és intellektuális képességek fejlesztése.

Tartalom
A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó, nyelvenként kidolgozott kimeneti
követelményeket hat nyelvre, kétéves bontásban a kerettanterv tartalmazza.
Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:
 megszólítás;
 köszönés, elköszönés;
 bemutatás, bemutatkozás;
 telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés;
 személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás;
 érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás;
 engedélykérés és arra reagálás;
 köszönet és arra reagálás;
 bocsánatkérés és arra reagálás;
 gratuláció, jókívánságok és arra reagálás.
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:
 sajnálkozás;
 öröm;
 elégedettség, elégedetlenség;
 csodálkozás;
 remény;
 bánat;
 bosszúság.
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:



véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás;
valaki igazának az elismerése;

 egyetértés, egyet nem értés;
 érdeklődés, érdektelenség;
 tetszés, nem tetszés;
 dicséret, kritika;
 ellenvetés;
 akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség;
 ígéret; szándék,
 érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia iránt.
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok:
 dolgok, személyek megnevezése, leírása;
 események leírása;
 információkérés, információadás;
 igenlő vagy nemleges válasz;
 tudás, nem tudás;
 bizonyosság, bizonytalanság;
 ismerés, nem ismerés.
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok:
 kérés;
 tiltás, felszólítás;
 segítségkérés és arra reagálás;
 javaslat és arra reagálás;
 kínálás és arra reagálás;
 meghívás és arra reagálás.
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok:
 visszakérdezés, ismétléskérés;
 nem értés;
 betűzés kérése, betűzés;
 felkérés lassabb, hangosabb beszédre;
 beszélési szándék jelzése, téma bevezetése;
 megerősítés
 témaváltás, beszélgetés lezárása.
Fogalomkörök
 cselekvés, történés, létezés kifejezése,
 birtoklás kifejezése,
 térbeli és időbeli viszonyok,
 függő beszéd,
 mennyiségi és minőségi viszonyok,
 modalitás,
 esetviszonyok,
 logikai viszonyok,
szövegösszetartó eszközök.
Követelmények
Mindennapos élethelyzetek, döntési szituációk elemzése. Egyéni és csoportos anyaggyűjtés;
dokumentum- és irodalomelemzés. Irányított viták, szerepjátékok; feladatok, példák a társadalmi
konfliktusok és erkölcsi dilemmák felismerésének és értelmezésének gyakoroltatására.

12. évfolyam
Éves óraszám: 16 óra
Célok, fejlesztési feladatok
A tantárgy áttekinti az emberi együttélés alapelveit, a társadalom intézményeit, a politika, a jog és a
gazdaság rendszerének működését. Bevezet az etika fogalomkörébe, az ember kilétéről, a jó és a rossz
mibenlétéről, az erényekről és a helyes cselekedetek alapelveiről folyó diskurzus évezredes
történetébe. A társadalmi együttélés szabályainak ismerete, tudatos belátáson alapuló kritikai
elsajátítása. A jogérzék, a társadalmi felelősségtudat elmélyítése, a társadalomelmélet és az etika
alapfogalmainak ismerete. Az önálló tájékozódáshoz és a tudatos életvezetéshez szükséges
jellemvonások, készségek és ismeretek fejlesztése. Az erkölcsi érzék kiművelése, az etikai álláspontok
megvitatásának képessége, a saját meggyőződés kifejezéséhez és a mások meggyőződésének
megértéséhez és tiszteletéhez szükséges morális és intellektuális képességek fejlesztése.

Tartalom
A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó, nyelvenként kidolgozott
kimeneti követelményeket hat nyelvre, kétéves bontásban a kerettanterv tartalmazza.
Kommunikációs szándékok

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:
* megszólítás;
* köszönés, elköszönés;
* bemutatás, bemutatkozás;
* telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés;
* személyes levélben megszólítás és;
* elbúcsúzás;
* érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás;
* engedélykérés és arra reagálás;
* köszönet és arra reagálás;
* bocsánatkérés és arra reagálás;
* gratuláció, jókívánságok és arra reagálás.
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:
* sajnálkozás;
* öröm;
* elégedettség, elégedetlenség;
* csodálkozás;
* remény;
* bánat;
* bosszúság.
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:
* véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás;
* valaki igazának az elismerése és el nem ismerése;
* egyetértés, egyet nem értés;
* érdeklődés, érdektelenség;
* tetszés, nem tetszés;
* dicséret, kritika;
* ellenvetés;

* akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség;
* ígéret; szándék,
* érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia és érdeklődési kör iránt.
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok:
* dolgok, személyek megnevezése, leírása;
* események leírása;
* információkérés, információadás;
* igenlő vagy nemleges válasz;
* válaszadás elutasítása,
* tudás, nem tudás;
* bizonyosság, bizonytalanság;
* ismerés, nem ismerés.
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok:
* kérés;
* tiltás, felszólítás;
* segítségkérés és arra reagálás;
* javaslat és arra reagálás;
* kínálás és arra reagálás;
* meghívás és arra reagálás.
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok:
* visszakérdezés, ismétléskérés;
* nem értés;
* betűzés kérése, betűzés;
* felkérés lassabb, hangosabb beszédre;
* beszélési szándék jelzése, téma bevezetése;
* megerősítés
* témaváltás, beszélgetés lezárása.
Fogalomkörök
* cselekvés, történés, létezés kifejezése,
* birtoklás kifejezése,
* térbeli és időbeli viszonyok,
* függő beszéd,
* mennyiségi és minőségi viszonyok,
* modalitás,
* esetviszonyok,
* logikai viszonyok,
* szövegösszetartó eszközök.

Tartalom
Az újonnan belépő kommunikációs szándékokat, fogalomköröket és az új példákat dőlt
betűvel jelezzük.
a) Kommunikációs szándékok

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

Kezdeményezés és válasz

Megszólítás:
Köszönés:

Elköszönés:

Excuse me.
I am sorry to disturb you.
How do you do?
Good morning.
Hello Tom.
Hello, how are you?
Hi!
Goodbye.
Bye-bye!
See you later.
Good night.
Take care.
Give me a ring some time.
Have a good trip.
Keep in touch!

Bemutatkozás,
bemutatás:

My name is…
Have you met Jane?
May I/Can I/ Let me introduce myself?
May I/Can I/ Let me introduce you to
Rosy?
Telefonon bemutatkozás: Hello, this is Mary Smith speaking
Telefonon más személy Can I speak to George, please?
kérése:
Could you put me through to Mrs
Hamilton, please?
Telefonálásnál
I’ll call back again later this evening.
elköszönés
It was lovely to speak to you.
Thanks for ringing. Bye!
Üdvözletküldés
Give my love / regards to…
Megszólítás személyes és Dear Sir / Madam, Dear John,
hivatalos levélben
Elbúcsúzás személyes és Best wishes,
hivatalos levélben
Love (from),
I am looking/ look forward to hearing
from you soon.
Yours faithfully,
Yours sincerely,
Érdeklődés mások
How are you feeling today?
hogyléte felől és arra
reagálás
What’s the matter?
Engedélykérés és arra
reagálás:

May I use your telephone?
Do you mind if I open the window?

Pardon?
Yes, can I help you?
How do you do?
Good morning.
Hello Mary.
Very well, thank you. And
how about you?
Hi!
Goodbye.
Bye!
Good night.
Thanks. Bye!
Thank you, I will.
Thanks.
I will.
Okay, bye.
Hello.
Hi!
Pleased to meet you.
Nice to meet you.

Yes, just a minute, please.

Bye!
I will.

Fine. / OK / All right. Much
better, thanks.
Not very well, I am afraid.
Actually, I am suffering
from…
Yes, go ahead.
Not at all.

Köszönet és arra
reagálás:

Bocsánat kérése és arra
reagálás:
Gratulációk,
jókívánságok és arra
reagálás:

Együttérzés és arra
reagálás :

Thanks.
Thank you very much.
Thanks a lot.
It’s very kind of you.
I’d like to thank you for your help.
I am sorry. I am very sorry.
I must apologise for coming late.
I beg your pardon
Please, forgive me.
Happy Christmas/New year/Birthday!
Many happy returns (of the day)
Congratulations!

Not at all.
You are welcome.
No problem.
Do not mention it.
My pleasure.
That’s all right.
It doesn’t matter.
Never mind.
No problem.
Happy Christmas /New
Year/ Birthday!
Thank you.

Have a nice holiday.
All the best.
Cheers!
I am sorry about your illness.
I am sorry to hear that.
I am sorry.
What a shame!
Oh, dear.

Thank you, the same to you.
Cheers!

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Öröm, szomorúság

Are you happy about that?

What do you think of that?
How do you feel about that?

Great!
I am so glad /very happy.
I am glad to hear that.
I am so pleased that…
Good for you.
Congratulations.
I feel so happy for…
I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
Oh, dear!
I feel so sorry for…

Hála:
Sajnálkozás:

I am very grateful to you.
It was most kind of you.
Do you feel sorry for her?
Do you regret going to live in the
country?

I feel sorry for her.
Sorry to hear, things are
difficult for her.
If only I hadn’t changed my
flat.
I don’t regret it.

Elégedettség,
elégedetlenség,
bosszúság

What do you think of…?
Are you pleased with…?
Are you happy with…?
Are you satisfied with…?

That’s fine/nice/not bad.
That was fine/good/ nice
I’m quite satisfied with…
I’m quite happy with…
I’m quite pleased with…
It’s not good enough.
That wasn’t very good.
I’m tired of…

Csodálkozás:

Remény

Aggodalom, félelem
Bánat, elkeseredés

Did you realise that Joe has failed his
exams?
Did you know about the …
Were you surprised to hear the news?
What are you hoping for?
What are you looking forward?
What are your hopes for the new year?

I can hardly believe it.
Amazing, isn’t it?

What’s the matter? You look worried.
Are you worried about…?
Are you afraid of what might happen?
Are you disappointed with your exam
results?

I am worried about my
parents.
It was really frightening.
I am very disappointed.
I am sorry to hear that.

I am looking forward to…
I can hardly wait for…
I hope you’ll have time to
join me for dinner.

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Véleménykérés,
véleménynyilvánítás és
arra reagálás:
Valaki igazának az
elismerése és el nem
ismerése:
Egyetértés,
egyetnemértés

What do you think?
What do you think of it?
So do I.
Do you? I don’t.
You are right.
You are wrong.

I think it is unfair.
I think it is horrible.

Do you agree?

OK
All right.
I think he’s wrong/right.
I’m afraid I don’t agree.
I doubt whether…
I am interested in gardening.
It doesn’t really bother me.
I think it’s great.
I don’t like it.
He looks nice.
I don’t think much of…
Oh, do you like it?
I am glad you like it.
Oh, do you think so?
Thanks.
I am sorry, you don’t like it.

What’s your opinion?
How do you feel about it?
Érdeklődés,
érdektelenség:
Tetszés, nemtetszés

Are interested in sports?

Dicséret, kritika:

Oh, what a good idea!
What a pleasant surprise!
That’s a nice dress.
It’s absolutely delicious.
It’s rather boring.

Do you like Italian food?
You like meat, don’t you?
What do you think of the new teacher?

Szemrehányás
Akarat, kívánság
Bizonyosság ,
bizonytalanság:

Képesség
Szükségesség

It’s your fault.
You shouldn’t have left it like that.
Would you like a cake?
I want to pay.
Can I have my bill, please?
I wonder why they are so reluctant?
Do you think this is real silk?
Are you sure you want to go?

Can you speak French?
Are you able to ride a horse?
Is that necessarily so?

I’d like an ice-cream

She is certainly tired. / She
must be tired.
It seems to be real silk.
I’m not sure.
Perhaps. / Maybe.
I don’t think she has ever
been there.
I can understand French
I am unable to ride a horse.
People must sleep
sometimes.

Must things be black and white?

b)

Kötelezettség

Ígéret

Must we fill in this form now?
c)
When do we have to leave?
Will you come and meet me at the
station?

Értékítélet:

What’s your reaction to the news?
Do you approve of his decision?

Szándék, kívánság

What would you like to do?
Would you like to have a rest?
What would you rather do?
What would you prefer?
Would you rather go now or later?
Do you mind?

Preferenciák:
Érdektelenség,
közömbösség
Terv
Érdeklődési kör

Do you intend to have a starter?
What do you like doing in your sparetime?

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok

Classical music need not be
boring.
We must fill it in now
d)
Rright now.
Don’t worry, I will.
e)
I promise to be there
at five.
That’s good/not bad/terrible.
It’s too…
It’s not… enough.
I’d like to see that film
I’d rather not go out tonight.
I’d rather have a rest.
I prefer tea to coffee.
It doesn’t matter
Yes, I intend to have some
cheese..
I’m interested in music. I
like painting. I’m good at
figures.

Dolgok, személyek
megnevezése, leírása:

What is it?
What’s it in English?
What does that mean?

What does it look like?
Események leírása:

What happened?

Információ kérés, adás:

Did you see him?
When will the guests arrive?
How do you make an omelette?

Tudás, nemtudás:
Ismerés, nem ismerés:
Feltételezés, kétely:

Ok, okozat:

How far is your school?
How long does it take to get there?
Please, can you tell me the way to the
station?
Who is that?
Do you know where he lives?
Do you know Mexico?
I doubt if he can do it. I don’t suppose
they can come any earlier. I suppose he
is right.
Why is that?
What’s the reason for that?
What caused the accident?

Cél, magyarázat:

What’s this used for?
What’s the point of that?
How does it work?
Can you tell me the way to..?

Emlékezés, nem
emlékezés:

Do you remember where you left it?

Did you remember to lock the door?

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok

It’s…/ That’s…/ It’s a kind
of…/It’s used for…
The young man talking to
Jane is her brother.
The car parked at the back
isn’t yours, is it?
It’s rather heavy and it is
used for lifting a car.
First she opened the window,
then she phoned the
ambulance and finally she
told the neighbours.
After opening the door she
phoned the ambulance.
While waiting for the
ambulance she told the
neighbours.
Yes, I did
At 6 p.m.
You take two eggs and some
milk and flour.
It’s 20 minutes by bus.
Take the second turning on
the right
It’s me.
I have no idea.
Yes, I have already been
there.

Well, simply because she’d
like to meet the teacher.
He didn’t give way; this is
how it happened.
It’s for cooking.
It’s to work with.
You switch it on here
Take the second turning on
the right.
I can’t remember where I put
my handbag.
I don’t remember saying
that.
I have forgotten to lock the
door.

Kérés:

Tiltás, felszólítás:
Segítségkérés és arra
reagálás:
Segítség felajánlása:
Javaslat és arra reagálás:

Kínálás és arra reagálás:

Meghívás és arra
reagálás:

Chris, could you do me a great favour?
Could you give me your credit card
number?
Do you have a stamp by any chance?
Would you pass me the sugar please?
I’d like you to…
Keep off the grass.
You must not smoke here.
Will you do the washing up for me,
please?
I am going to the market. Shall I bring
you something?
Why don’t we put the film in here?
Let’s go to the cinema tonight.
I suggest going to Prague.

Yes, sure.
Of course.
Yes, of course.

Would you like another drink?

That’s very kind of you. /I
am sorry, I can’t.
An orange please.
Thank you.
Thamk you.
No, thank you.

What would you like?
Help yourself!
Let me get you a drink.
Have an orange.
Here you are.
Would you like to come to the cinema?

Can we meet at, say, six?
Are you free on Tuesday?
Let’s meet on Sunday.

I’m afraid I can’t.

I’ll do the washing up for
you.
Good idea.
I’d prefer to go to the theatre.
I’d rather not.

Yes, I’d love to.
That’s very kind of you,
but…
No, I am afraid I can’t.
I am sorry, I can’t.
Yes, that would be okay.
Sorry, I can’t make it then.
No, I am afraid, I can’t.

Reklamálás, panasz:

It was terrible.
It’s too cold.
I have a complaint.
This doesn’t work.
Tanácskérés, tanácsadás: What would you recommend?
What shall I do?
What do you think I should do?
What advice would you give?

Why don’t you…?
I think you should…
I don’t think you should…
You ought to…
You’d better…

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Megértés biztosítása:

Visszakérdezés, ismétléskérés

Betűzés kérése, betűzés

Did you say the castle?
Sorry, Where does she live?
Sorry, what did you say his
name was?
Can you spell it for me? It
spells…

Magyarázatkérés, magyarázat értés
ellenőrzése
Felkérés hangosabb, lassabb beszédre
Párbeszéd strukturálása:

Beszélgetés kezdése

Elemek összekapcsolása

Beszélgetés lezárása

Beszélgetésbe be-és
kilépés:

Beszédszándék jelzése

Can I join in?

Félbeszakítás

Could I come in there?
Can I say something?
I’m sorry, but…
Just let me finish, what I was
going to say
…and that’s erm about it.
Just one more thing,
Finally…
To sum up…

Folytatás szándékának jelzése
Befejezési szándék jelzése

A partner mondanivalójának követése

Saját szöveg
strukturálása:

Sorry, I don’t understand.
Could you understand?
Am I making myself clear?
Sorry, what does that mean?
Could you speak a little more
slowly, please?
Sorry, that was a bit too fast.
Well, there is nothing in the
garage.
I’ll tell you what; I’ve just
had a thought.
The question is how many
people are willing to spend
money on it.
The trouble is, we have not
got any money.
Put the cheese
on first, and
then…
All the overhead lockers
started rattling. In the end we
landed safely.
…Suddenly there was a loud
bang.
Right…okay
Well, it’s been nice talking
to you.

Példák megnevezése

Do go on.
Don’t let me interrupt you
They have never been to
Japan to see her. Oh, haven’t
they?
No, if I had, say, an hour to
wait…
. And equipment, like
switches and things like that.

Témaváltás

That reminds
me…
Talking of holidays…
Going back to the subject…
Well, to sum it up…
No, I don’t play very much
now. No, not at all.
They are trying too hard the
other way, or well not too
hard.
The only problem I suppose
if we go by train is…
Direct: Do you know the
way to the railway station?
Indirect: Can you tell me
how to get to the station?
Megerősítést váró kérdés:
You don’t drink wine, do
you?
Választó kérdés: One piece
of toast or two, Mike?

Visszatérés a témához
Összefoglalás
Helyesbítés

Kiemelés, hangsúlyozás
Kérdezési stratégiák

b) Fogalomkörök:
Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
Jelenidejűség

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Present Simple

When do you get up? I don’t
drink milk.

Present Simple Passive English is spoken all over the
world.
Present Continuous

Why is she crying? I’m not
listening. I’m leaving.

Present Perfect Simple

Have you done your room?
I haven’t finished it yet.
We haven’t met since Christmas.
I’ve lived here for ten years.

Present Perfect Passive My flat has just been decorated.
Present Perfect
Continuous

Your hands are dirty. What have
you been doing?
I have been learning French for
two years.

Múltidejűség

Jövőidejűség

Past Simple

And then she kissed me. Why
didn’t you come yesterday?

Past Simple Passive

When was this photo taken?

Past Continuous

What were you doing at five
yesterday?
I was watching TV when he
phoned.

Past Perfect

I realised that we had met before.

Going to (plans)

What are you going to do on
Saturday?
It’s going to rain.

Going to (events likely to
happen)

Future with Will
(certainty)
(sudden decision)

Műveltetés
Birtoklás
kifejezése

Térbeli
viszonyok

Future Continuous

This time tomorrow I’ll be flying
over the ocean.

Passive Future Simple

When will it be finished?

Have/get sg done

I’m getting my car washed next week.

Have ige

I didn’t have many friends in the
kindergarten.
I will have a Porshe when I’m 20.

Possessive adj.

Myother
the corner of the room
Whose?
Who does it belong to?
Here, there, on the left, on the
right, in, on, under, opposite, next
to, between, in front of, behind,
inside, outside, above …
at the top/at the bottom of …,on
the left hand side, in the
background
in the east/west …,
along the river, through the
forest, past the shop …

Irányok,
Prepositions,
helymeghatározás Prepositional Phrases,
Adverbs

picture location

geographical location
Időbeli
viszonyok

When will you be fourteen?
OK. I’ll do the washing up.

Adverbs of time with
Present Perfect Simple

Already, yet, just

Gyakoriság

How often?

Időpont

When? What time?

Időtartam

What’s the time?
How long?+Past
Simple
While
When

How long ?+Present
Perfect Simple/

Mennyiségi
viszonyok

Always, often, sometimes, never,
once/twice a week, every day …
I always make my bed.
She goes swimming twice a
week.
Now, in the morning
Yesterday, last week, two years
ago,
Tomorrow, next week
In 1997, in July, at 5 o’clock, on
Monday
This time tomorrow
By 9 o’clock yesterday
It’s quarter to eight.
How long were you in hospital?
For two weeks.
While I was watching TV, Mary
arrived.
When I entered, the boys were
fighting.
We haven’t met since Christmas.

Continuous

I have been waiting for you for
hours.

Singularand plural
nouns

Children, people, men, women
…

Countable nouns

Uncountable nouns

one, two…
first, second..
How many CDs have you got?
I’ve got a lot of/few CDs.
A great number of people
How much money have you got?
I’ve got a lot of/little money.
A cup of tea, a piece of cake
A great deal of energy
All, both, none, neither
Each, every

Minőségi
viszonyok

Comparative sentences
(short, long adjectives)

Irregular adjectives

too / enough

Tom’s younger than Sue. Mary is
the prettiest girl.
She is the most intelligent of all.
I’m as tall as you.
This town is less polluted than
that one.
This is the most interesting book
I’ve ever read.
Good, bad …(better, worse)
It’s too big, It’s not small
enough.
He is too young/isn’t old enough to
drink whisky.

It’s much too difficult.
It’s not quite satisfactory.

Modalitás

Should/shouldn’t

The book was so good that I
couldn’t put it down.
It was such a good book that I
couldn’t put it down.
What’s it like? What colour is it?
What does it
look/taste/sound/feel like?
You should ask her.

Should/shouldn’t+
perfect infinitive
Can (ability)

You should have warned me.

Can/could/may
(permission)

Can/could/may I open the
window?

Could-was
able to/

manage to

He could speak two languages at
the age of five.
Last summer I was able to visit
the British Museum.
Did you manage to pass the
examination?

Must/needn’t
(obligation)

I must read it. You needn’t do it
now.

Have to

Did you have to be there?

Musn’t

Children mustn’t smoke.

Must/may/might/can’t
+ present infinitive
(certainty)

John must be ill.
He can’t be at school.

I can swim.

Logikai
viszonyok

Used to

I used to play with dolls.

Passive modals

What can be seen in that
museum?

Linking words

And/or/but/because/ since/
although/
on the one hand – on the other
hand,
so, therefore, that’s why
either-or, neither-nor
otherwise/or else
as

Purpose

Although he is rich, he is not happy.
Hurry up otherwise/or else we will be
late.

I helped him so that he could pass
his examination

Conditional I
Conditional II

Függő beszéd

I’ve been to London to visit the
Queen.
We’ll stay at home if it rains.
If I had time, I would take you to
the cinema.

Conditional III

If you had invited me, I would have
gone to the party.

Time clauses with
future meaning

When dad comes home, he’ll be
angry with you.

Reported speech with
present reporting verb

He says he is tired.
I don’t know where he lives.
Tell him to stop it.

Reported speech with
past reporting verb

She said I was handsome.
I asked him if we had met before.

Szövegösszetartó
eszközök

Articles

A, an, the

Some+plural noun
Any+plural noun

There are some pencils in the
bag.
Have you got any sisters?
I haven’t got any matchboxes.
There’s some water in the vase.
There isn’t any juice in my glass.

Some +singulr noun
Any + singular noun
Nominative and
accusative of personal
pronouns
Demonstrative
pronouns
Indefinite pronouns
Reflexive
pronouns
Relative pronouns

I, he, they…
Me, him, them…
This, that, these, those
Somebody, anybody, nobody,
everybody …
myself…
The girl who lives next door
bought a car. The book I gave
you…
one, ones
Which one would you like?

Propword
Substitute do

He asked me to help him, and I
did.

Követelmények
Mindennapos élethelyzetek, döntési szituációk elemzése.
Egyéni és csoportos anyaggyűjtés; dokumentum- és irodalomelemzés.
Irányított viták, szerepjátékok; feladatok, példák a társadalmi konfliktusok és erkölcsi dilemmák
felismerésének és értelmezésének gyakoroltatására.

ANGOL NYELV
9. évfolyam
Évi óraszám: 74
Célok, fejlesztési feladatok
A 9. évfolyamos diákok több éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi
foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, szókincsük bővült, megértik a tanár célnyelvi óravezetését,
önbizalmuk lehetővé teszi számukra, hogy az órai munkában egyénileg, párban vagy csoportban
eredményesen vegyenek részt, órán kívüli feladataikat önállóan megoldják. Önértékelésük fejlett és
reális: ismerik erős és gyenge pontjaikat. Továbbra is fontos motivációjuk fenntartása és további
fejlesztése. Az eddigi tapasztalatok alapján viszont – a hozzánk érkező diákok tudása gyakran
bizonytalan és egymástól eltérő, így a legalapvetőbb ismeretek rendszerezésével, ismétlésével kell
kezdenünk a nyelvoktatást. A cél, hogy a tanuló ismert témakörben, szóban és írásban tudjon
információt cserélni, szöveget megérteni és létrehozni.

Tartalom
A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó, nyelvenként kidolgozott
kimeneti követelményeket hat nyelvre, kétéves bontásban a kerettanterv tartalmazza.
Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:
* megszólítás;
* köszönés, elköszönés;
* bemutatás, bemutatkozás;
* telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés;
* személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás;
* érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás;
* engedélykérés és arra reagálás;
* köszönet és arra reagálás;
* bocsánatkérés és arra reagálás;
* gratuláció, jókívánságok és arra reagálás.
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:
* sajnálkozás;
* öröm;
* elégedettség, elégedetlenség;
* csodálkozás;
* remény;
* bánat;
* bosszúság.
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:
* véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás;
* valaki igazának az elismerése;
* egyetértés, egyet nem értés;
* érdeklődés, érdektelenség;
* tetszés, nem tetszés;
* dicséret, kritika;
* ellenvetés;
* akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség;

* ígéret; szándék,
* érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia iránt.
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok:
* dolgok, személyek megnevezése, leírása;
* események leírása;
* információkérés, információadás;
* igenlő vagy nemleges válasz;
* tudás, nem tudás;
* bizonyosság, bizonytalanság;
* ismerés, nem ismerés.
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok:
* kérés;
* tiltás, felszólítás;
* segítségkérés és arra reagálás;
* javaslat és arra reagálás;
* kínálás és arra reagálás;
* meghívás és arra reagálás.
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok:
* visszakérdezés, ismétléskérés;
* nem értés;
* betűzés kérése, betűzés;
* felkérés lassabb, hangosabb beszédre;
* beszélési szándék jelzése, téma bevezetése;
* megerősítés
* témaváltás, beszélgetés lezárása.
Fogalomkörök
* cselekvés, történés, létezés kifejezése,
* birtoklás kifejezése,
* térbeli és időbeli viszonyok,
* függő beszéd,
* mennyiségi és minőségi viszonyok,
* modalitás,
* esetviszonyok,
* logikai viszonyok,
* szövegösszetartó eszközök.

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes

kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;

kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből
kikövetkeztetni;

kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;

kb. 100 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni;
Beszédkészség
A tanuló legyen képes

köznyelven megfogalmazott kérdésekre odaillő válaszokat adni;

egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;


megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;

beszélgetésben részt venni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes

kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget megérteni;

kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;

ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;

kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes

kb. 100 szavas, tényszerű információt közvetítő szöveget, leírást, jellemzést, elbeszélést, baráti
levelet írni.

10. évfolyam
Évi óraszám: 74
Célok, fejlesztési feladatok
Egy-egy témakörre ismétléssel, számonkéréssel együtt 12 tanítási órát tervezünk. Ez összesen 132 óra.
További 16 órát szánunk az életkori sajátosságoknak, adott szinten mozgó nyelvtudásnak megfelelően
kiválasztott, autentikus szövegekkel való munkára a négy alapkészség tudatos fejlesztése céljából.
Ezen foglalkozásokhoz használjuk ifjúsági magazinok cikkeit, olvasott és hallott szöveg értését mérő
feladatsorokat.
Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:

megszólítás,

köszönés, elköszönés,

bemutatás, bemutatkozás,

telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés;

személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás,

érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás,

engedélykérés és arra reagálás,

köszönet és arra reagálás,

bocsánatkérés és arra reagálás,

gratuláció, jókívánságok és arra reagálás.
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:

sajnálkozás;

öröm;

elégedettség, elégedetlenség;

csodálkozás;

remény;

bánat;

bosszúság.
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:

véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás,


valaki igazának az elismerése és el nem ismerése,

egyetértés, egyet nem értés,

érdeklődés, érdektelenség,

tetszés, nem tetszés,

dicséret, kritika,

ellenvetés,

akarat, kívánság, képesség, , szükségesség, lehetőség,

ígéret; szándék, terv,

érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia iránt.
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok:

dolgok, személyek megnevezése, leírása;

események leírása;

információkérés, információadás;

igenlő vagy nemleges válasz;

tudás, nem tudás;

bizonyosság, bizonytalanság;

ismerés, nem ismerés.
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok:

kérés;

tiltás, felszólítás;

segítségkérés és arra reagálás;

javaslat és arra reagálás;

kínálás és arra reagálás;

meghívás és arra reagálás.
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok:

visszakérdezés, ismétléskérés;

nem értés;

betűzés kérése, betűzés;

felkérés lassabb, hangosabb beszédre;

beszélési szándék jelzése, téma bevezetése;


beszélgetés lezárása.
Fogalomkörök

Cselekvés, történés, létezés kifejezése,

Birtoklás kifejezése,

Térbeli és időbeli viszonyok,

Függő beszéd,

Mennyiségi és minőségi viszonyok,

Modalitás,

Esetviszonyok,

Logikai viszonyok,

Szövegösszetartó eszközök.
A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes

kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;

kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből
kikövetkeztetni;

kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;

kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni.

Beszédkészség
A tanuló legyen képes

köznyelven árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre odaillő válaszokat adni;

választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;

megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;

beszélgetésben részt venni, álláspontot, véleményt kifejezni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes

kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget megérteni;

kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;

ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;

kb. 200 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes

kb. 150 szavas, tényszerű információt közvetítő szöveget, leírást, jellemzést, elbeszélést, baráti
vagy hivatalos levelet írni.
11. évfolyam
Évi óraszám: 74
Célok, fejlesztési feladatok
Célunk, hogy a tanulók a 11. osztály végére ne csak megismerjék és tudják a nyelvet, hanem hogy
tudásukat minden lehetséges helyzetben alkalmazzák. A kommunikáció és a mellett igen fontos az
angol nyelvű országok kultúrájának, az ott élők gondolkodásmódjának megismerése, elfogadása és
tiszteletben tartása is. A diákok jussanak el ebben a tanítási - tanulási folyamatban odáig, hogy
igényük legyen az önálló tanulásra, ismeretszerzésre, önművelésre. Egy-egy témakörre ismétléssel,
számonkéréssel együtt 12 tanítási órát tervezünk. Ez összesen 132 óra. További 16 órát szánunk az
életkori sajátosságoknak, adott szinten mozgó nyelvtudásnak megfelelően kiválasztott, autentikus
szövegekkel való munkára a négy alapkészség tudatos fejlesztése céljából. Ezen foglalkozásokhoz
használjuk ifjúsági magazinok cikkeit, olvasott és hallott szöveg értését mérő feladatsorokat.

Tartalom
A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó, nyelvenként kidolgozott
kimeneti követelményeket hat nyelvre, kétéves bontásban a kerettanterv tartalmazza.
Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:
* megszólítás;
* köszönés, elköszönés;
* bemutatás, bemutatkozás;
* telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés;
* személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás;
* érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás;
* engedélykérés és arra reagálás;
* köszönet és arra reagálás;
* bocsánatkérés és arra reagálás;

* gratuláció, jókívánságok és arra reagálás.
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:
* sajnálkozás;
* öröm;
* elégedettség, elégedetlenség;
* csodálkozás;
* remény;
* bánat;
* bosszúság.
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:
* véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás;
* valaki igazának az elismerése;
* egyetértés, egyet nem értés;
* érdeklődés, érdektelenség;
* tetszés, nem tetszés;
* dicséret, kritika;
* ellenvetés;
* akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség;
* ígéret; szándék,
* érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia iránt.
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok:
* dolgok, személyek megnevezése, leírása;
* események leírása;
* információkérés, információadás;
* igenlő vagy nemleges válasz;
* tudás, nem tudás;
* bizonyosság, bizonytalanság;
* ismerés, nem ismerés.
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok:
* kérés;
* tiltás, felszólítás;
* segítségkérés és arra reagálás;
* javaslat és arra reagálás;
* kínálás és arra reagálás;
* meghívás és arra reagálás.
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok:
* visszakérdezés, ismétléskérés;
* nem értés;
* betűzés kérése, betűzés;
* felkérés lassabb, hangosabb beszédre;
* beszélési szándék jelzése, téma bevezetése;
* megerősítés
* témaváltás, beszélgetés lezárása.
Fogalomkörök
* cselekvés, történés, létezés kifejezése,
* birtoklás kifejezése,
* térbeli és időbeli viszonyok,
* függő beszéd,
* mennyiségi és minőségi viszonyok,
* modalitás,

* esetviszonyok,
* logikai viszonyok,
* szövegösszetartó eszközök.

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes

kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;

kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből
kikövetkeztetni;

kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni és megérteni;
Beszédkészség
A tanuló legyen képes

árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat
adni;

választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;

megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;

társalgásban más véleményét kikérni, álláspontját kifejteni, megvédeni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes

kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni;

kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;

ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;

kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes

kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló szöveget, leírást,
jellemzést, elbeszélést, baráti vagy hivatalos levelet írni;
Emelt szint:
 - legyen képes 400 szavas tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló szöveg
megírására
 - gondolatainak és érzelmeinek változatos kifejezésére a német nyelv mondatszerkesztési
szabályai szerint

12. évfolyam
Évi óraszám: 64
Célok, fejlesztési feladatok
A tanuló ismert témakörben, szóban és írásban tud információt cserélni, szöveget megérteni és
létrehozni. Nyelvtudását szakmai érdeklődésének megfelelően továbbfejleszti. Nyelvtudása
segítségével képes képet alkotni más országok népeiről és kultúrájáról.
A tanuló legyen képes részt venni saját érdeklődési körébe eső, tanulmányaiban előforduló vagy
általános érdeklődésre számot tartó témákról szóló beszélgetésekben. Legyen képes megoldani a
mindennapi élet feladatait.

Az olvasott autentikus szövegek és a feladatok tegyék lehetővé, hogy a tanulónak alkalmaznia kelljen
az életben általában használatos olvasási módokat (globális, szelektív, részletes értés.)
A tanuló tudjon az életkorának és az érdeklődésének megfelelő szituációkban a különböző témákon
belül kommunikatív feladatokat megoldani.
Egy-egy témakörre 12 órát tervezünk (108 óra). A fennmaradó 20 órát az érettségi vizsgára való
ismétlés és gyakorlás tölti ki.
Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:

megszólítás;

köszönés, elköszönés;

bemutatás, bemutatkozás;

telefonálásnál bemutatkozás, elköszönés;

szóbeli üdvözletküldés;

személyes és hivatalos levélben megszólítás;

személyes és hivatalos levélben elbúcsúzás;

érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás;

engedélykérés és arra reagálás;

köszönet és arra reagálás;

bocsánatkérés és arra reagálás;

gratuláció, jókívánságok és arra reagálás;

együttérzés és arra reagálás.
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:

hála;

sajnálkozás;

öröm;

elégedettség, elégedetlenség;

csodálkozás;

remény;

félelem;

bánat;

bosszúság.
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:

véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás;

valaki igazának az elismerése és el nem ismerése;

egyetértés, egyet nem értés;

érdeklődés, érdektelenség;

tetszés, nem tetszés;

dicséret, kritika,;

ellenvetés;

ellenvetés visszautasítása;

akarat, kívánság, bizonytalanság, képesség, szükségesség, kötelezettség, lehetőség;

ígéret;

szándék, terv,

érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia, érdeklődési kör iránt.
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok:

dolgok, személyek megnevezése, leírása;

események leírása;

információkérés, információadás;

igenlő vagy nemleges válasz;

válaszadás elutasítása;

tudás, nem tudás;


bizonyosság, bizonytalanság,

emlékezés, nem emlékezés.
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok:

kérés;

tiltás, felszólítás;

segítségkérés és arra reagálás;

javaslat és arra reagálás;

kínálás és arra reagálás;

meghívás és arra reagálás;

reklamálás;

tanácskérés, tanácsadás;

segítség felajánlása és arra reagálás;

ajánlat és arra reagálás.
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok:

visszakérdezés, ismétléskérés;

nem értés;

betűzés kérése, betűzés;

felkérés lassabb, hangosabb beszédre;

beszélési szándék jelzése, téma bevezetése, félbeszakítás;

megerősítés;

körülírás;

témaváltás, beszélgetés lezárása.
Fogalomkörök

cselekvés, történés, létezés kifejezése,

birtoklás kifejezése,

térbeli és időbeli viszonyok,

függő beszéd,

mennyiségi és minőségi viszonyok,

modalitás,

esetviszonyok,

logikai viszonyok,

szövegösszetartó eszközök.
A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes

kb. 200 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;

kb. 200 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből
kikövetkeztetni;

kb. 200 szavas szövegben fontos információt megérteni:
Beszédkészség
A tanuló legyen képes

árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat
adni;

választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;

gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni;

megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;

társalgásban más véleményét kikérni, álláspontját kifejteni, megvédeni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes


kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni;

kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;

ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek
jelentését kikövetkeztetni;

kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes

kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló szöveget, leírást,
jellemzést, elbeszélést, baráti vagy hivatalos levelet írni;

gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét változatos kifejezésekkel és
mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikai összefüggések alapján,
bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni.
Emelt szint:
a tanuló legyen képes 500 szavas tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló
szöveget megírni
gondolatait, érzelmeit érvekkel alátámasztani, véleményét változatos kifejezésekkel és a német
nyelv mondatszerkesztési szabályai szerint kifejezni
folyamatos és természetes interakciót kezdeményezni és fenntartani anyanyelvű beszélővel

NÉMET NYELV
9. évfolyam
Évi óraszám: 74
Célok, fejlesztési feladatok
A 9. évfolyamos diákok több éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi
foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, szókincsük bővült, megértik a tanár célnyelvi óravezetését,
önbizalmuk lehetővé teszi számukra, hogy az órai munkában egyénileg, párban vagy csoportban
eredményesen vegyenek részt, órán kívüli feladataikat önállóan megoldják. Önértékelésük fejlett és
reális: ismerik erős és gyenge pontjaikat. Továbbra is fontos motivációjuk fenntartása és további
fejlesztése. Az eddigi tapasztalatok alapján viszont – a hozzánk érkező diákok tudása gyakran
bizonytalan és egymástól eltérő, így a legalapvetőbb ismeretek rendszerezésével, ismétlésével kell
kezdenünk a nyelvoktatást. A cél, hogy a tanuló ismert témakörben, szóban és írásban tudjon
információt cserélni, szöveget megérteni és létrehozni.

Tartalom
A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó kimeneti követelményeket
kétéves bontásban, a kerettanterv alapján soroltuk fel.
Kommunikációs szándékok
(lásd a 10. évfolyam kerettantervében)
Fogalomkörök
(lásd a 10. évfolyam kerettantervében)

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes

kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;

kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből
kikövetkeztetni;

kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;

kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;

köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes

köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákban rendezett válaszokat adni;

egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;

megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;

beszélgetésben részt venni;

társalgást követni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes

kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;

kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;


ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;

kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni;

kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;

kb. 150 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni;

egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai illetve irodalmi szöveget követni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes

kb. 100 szavas, tényszerű információt közvetítő, néhány bekezdésből álló szöveget írni;

gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök
használatával, logikai összefüggések alapján szöveggé rendezni, egyszerű közléseket írásban
megfogalmazni;

különböző szövegfajtákat létrehozni;

változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni.
10. évfolyam
Évi óraszám: 74
Célok, fejlesztési feladatok
Egy-egy témakörre ismétléssel, számonkéréssel együtt 12 tanítási órát tervezünk. Ez összesen 132 óra.
További 16 órát szánunk az életkori sajátosságoknak, adott szinten mozgó nyelvtudásnak megfelelően
kiválasztott, autentikus szövegekkel való munkára a négy alapkészség tudatos fejlesztése céljából.
Ezen foglalkozásokhoz használjuk ifjúsági magazinok cikkeit, olvasott és hallott szöveg értését mérő
feladatsorokat.
Kommunikációs szándékok (10. évfolyam)
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:

megszólítás,

köszönés, elköszönés,

bemutatás, bemutatkozás,

telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés;

személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás,

érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás,

engedélykérés és arra reagálás,

köszönet és arra reagálás,

bocsánatkérés és arra reagálás,

gratuláció, jókívánságok és arra reagálás.
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:

sajnálkozás;

öröm;

elégedettség, elégedetlenség;

csodálkozás;

remény;

bánat;

bosszúság.
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:

véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás,

valaki igazának az elismerése és el nem ismerése,

egyetértés, egyet nem értés,

érdeklődés, érdektelenség,

tetszés, nem tetszés,


dicséret, kritika,

ellenvetés,

akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség,

ígéret; szándék, terv,

érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia iránt.
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok:

dolgok, személyek megnevezése, leírása;

események leírása;

információkérés, információadás;

igenlő vagy nemleges válasz;

tudás, nem tudás;

bizonyosság, bizonytalanság;

ismerés, nem ismerés.
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok:

kérés;

tiltás, felszólítás;

segítségkérés és arra reagálás;

javaslat és arra reagálás;

kínálás és arra reagálás;

meghívás és arra reagálás.
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok:

visszakérdezés, ismétléskérés;

nem értés;

betűzés kérése, betűzés;

felkérés lassabb, hangosabb beszédre;

beszélési szándék jelzése, téma bevezetése;

megerősítés

témaváltás, beszélgetés lezárása.
Fogalomkörök

Cselekvés, történés, létezés kifejezése,

Birtoklás kifejezése,

Térbeli és időbeli viszonyok,

Függő beszéd,

Mennyiségi és minőségi viszonyok,

Modalitás,

Esetviszonyok,

Logikai viszonyok,

Szövegösszetartó eszközök.
A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes

kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;

kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből
kikövetkeztetni;

kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;

kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;

köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes


árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat
adni;

választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;

megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;

beszélgetésben részt venni;

társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt kifejteni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes

kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;

kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;

ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;

kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;

kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;

kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni;

egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg lényeges pontjait megérteni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes

kb. 150 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;

gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök
használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;

különböző szövegfajtákat létrehozni;

változatos közlésformákat használni.

Tartalom
a) Kommunikációs szándékok
9. évf.

10.

10 óra

6 óra

évf.
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
megszólítás
köszönés, elköszönés
bemutatás, bemutatkozás
telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés
személyes levélben megszólítás és
elbúcsúzás
érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás
engedélykérés és arra reagálás
köszönet és arra reagálás
bocsánatkérés és arra reagálás
gratuláció, jókívánságok és arra reagálás

Entschuldigung, …
Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs!
Das ist Peter. Ich heiße …
Guten Tag, das ist …
Auf Wiederhören! Tschüs!
Liebe(r)…
Viele Grüsse. Dein(e)…
Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? / Was fehlt dir? Ich
habe Kopfschmerzen.
Kann ich das Fenster öffnen? Ja, bitte.
Danke! Bitte.
Entschuldigung! Kein Problem!
Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche
Weihnachten. / Gute Besserung!

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
sajnálkozás
öröm
elégedettség, elégedetlenség
csodálkozás
remény
bánat
bosszúság

8 óra

8 óra

Es tut mir Leid!

Ich freue mich, dass…/ Toll!
Es ist prima, dass.. Schade, dass…
Oh, das ist aber schön!
Ich hoffe, du kannst kommen!
Schade, dass…

Das ist aber schlimm!

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
10 óra
15
óra
véleménykérés és arra reagálás,
véleménynyilvánítás
valaki igazának az elismerése és el nem
ismerése
egyetértés, egyet nem értés
érdeklődés, érdektelenség
tetszés, nem tetszés
akarat, kívánság, képesség, szükségesség,
lehetőség, kötelezettség
ígéret, szándék, terv
dicséret, kritika, ellenvetés
érdeklődés értékítélet, kívánság,
preferencia iránt

Magst du Mathe? Ja. / Was meinst du dazu? Meiner
Meinung nach… Was denkst darüber?
Da hast du (nicht) Recht!

Ja, das stimmt! Nein, du hast nicht Recht!
Ich interessiere mich für … (nicht).
Das finde ich gut / blöd! / Das gefällt mir (nicht)!
ich will, ich möchte, ich kann, ich muss, ich darf
Ich mache das schon! Ich will…
Klasse! Blödsinn! Das stimmt, aber…
Und was wüschen Sie? Möchtest du einen Kaffee oder
lieber Tee?

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
dolgok, személyek megnevezése, leírása
események leírása
információkérés, információadás
igenlő vagy nemleges válasz
tudás, nem tudás
bizonyosság, bizonytalanság
ismerés, nem ismerés

8 óra

Das ist… Meine Mutter ist… / Es geht um…
Zuerst…, dann…, zum Schluss. / Es war einmal…
Wie ist …? Prima. / Wie alt bist du? 12. / Weißt du…?
/ Können Sie mir bitte sagen…?
ja, nein, nicht, kein, doch, weder…noch
Ich weiß (nicht), dass / ob..
Ich weiß es (nicht) genau. / Ich bin mir (nicht) sicher,
dass / ob
Ich kenne .. gut / nicht.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
óra
kérés

10 óra

10 óra

Gib mir bitte …! / Kannst du bitte…?

10

tiltás, felszólítás
segítségkérés és arra reagálás
javaslat és arra reagálás
meghívás és arra reagálás
kínálás és arra reagálás

Schreib noch nicht. Öffne die Tür.
Können Sie mir bitte bei … helfen? Ja, gerne. Ich kann
leider nicht!
Möchtest du…? Ja, gerne! / Können wir gehen?
Kommst du mit? Ja. Nein, es tut mir Leid.
Noch ein Stück Kuchen? Nein, danke. Ja, bitte.

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
óra

10 óra

14

visszakérdezés, ismétléskérés

Wie bitte? Wiederholen Sie bitte. / Sag es noch einmal!
/ Wie meinst du das?
nem értés
Ich verstehe nicht. / Entschuldigung, ich habe es nicht
verstanden.
betűzés kérése, betűzés
Buchstabiere bitte.
felkérés lassabb, hangosabb beszédre
Kannst du bitte langsamer /lauter sprechen?
beszélési szándék jelzése, téma bevezetése Dabei fällt mir gerade ein,…
megerősítés
Ja, das stimmt.
témaváltás, beszélgetés lezárása
Und was sagst du zu…? Nun, so viel für heute.
b) Nyelvtani fogalomkörök:
Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
jelenidejűség
múltidejűség,
jövőidejűség
személytelenség

sein,
es gibt
Präsens
Vokalwechsel,
trennbare Verben
Präteritum, Perfekt

Ich bin heute zu Hause.
Hier gibt es keinen Hamburger.
Die Sonne scheint schön.
Der Zug fährt gleich ab.
Er liest das Buch vor.
Er kam zu Fuß.
Sie haben schon alles getan.

Futur (mit Präsens)
sich-Verben
"es"

Ich bleibe morgen zu Hause.
Ich freue mich.
Es ist kalt.
Es regnet.
Es geht um .../ Es dauert lange
bis...
Sie werden am Flughafen
abgeholt.

Passiv (Präsens)
Birtoklás
kifejezése
haben, gehören
Wessen?

Ich habe einen Bruder. Die
Tasche gehört mir.

von, -s
Nomen Genitiv
Possessivpronomen

das Buch von Peter, Peters
Geschichte
die Tür des Hauses
Das ist meine Familie.

Térbeli
viszonyok
irányok,
helymeghatározás

hier, dort, links, Rechts
oben, unten, hinten…
Präpositionen mit A/D: Die Vase steht auf dem Tisch.
an, auf, hinter, in,
Ich gehe ins Kino.
neben, über, unter, vor,
zwischen
Gehen Sie durch den Park!
Präpositionen mit dem
Akkusativ: durch, um, Die Bücher sind bei Karl.
Ich komme von meiner Oma.
Präpositionen mit dem
Dativ: bei, zu, von,
nach

gyakoriság
időtartam

Wie oft?
selten, manchmal,
immer, nie
wie lange?

időpont

in, um, am, wann?

Időbeli
viszonyok
Ich gehe jeden Morgen in die
Schule.
eine Woche, von … bis,
den ganzen Tag,
im Winter, um 8 Uhr, am Freitag,
diesen/letzten/vorigen/
nächsten Monat

Mennyiségi
viszonyok
határozott
mennyiség
határozatlan
mennyiség

eins, zwei
erste, zweite
eine Portion Pommes
alles, viel, wenig, nichts Ich habe viele Bücher, aber
alle, einige, keine
wenig Zeit zum Lesen.

Minőségi
viszonyok
Wie?
Was für ein? Welcher?
(Adjektivdeklination)
Vergleiche

Ich bin zufrieden. Das finde ich
prima.
Das ist eine leichte Aufgabe.
Ich finde den roten Rock
modisch.
Dieses Buch ist besser, als….
Er ist nicht so alt, wie…
Das Bild ist am schönsten.

Modalitás

felszólítás

Esetviszonyok
névszók a
mondatban
Logikai
viszonyok
alárendelések

mögen, können, wollen, Er kann nicht schwimmen. Ich
müssen, sollen, dürfen möchte ein Eis. Er wollte nach
(Präsens, Präteritum)
Hause.
Ich konnte das Fenster nicht
schließen.
Komm morgen wieder!
Esst schnell! Nehmen Sie bitte
Platz!
Nominativ, Akkusativ, Ich zeige den Schülern Bilder.
Dativ, Genitiv
Das ist das Foto meiner Freundin.
Kausalsatz

denn, weil,

Subjektsatz

Es ist schön, hier zu sein.

Objektsatz

Ich weiß (nicht), dass (ob)...
Ich weiß, wo du wohnst.

Ich habe keine Lust, dich zu
besuchen.
Als / wenn ...,
Temporalsatz

Ich bleibe hier, um diese
Finalsatz: um zu / Zeitung auszulesen / damit du
damit
nicht allein bist.

Relativsatz

Die See, an der wir voriges
Jahr ...
Die Kinder, deren Eltern ...

feltételesség
Wenn ich Zeit habe,…

Függő beszéd

Konditonalsatz:
(Indikativ) Präsens
Konjunktiv II. (würde)
mit dem Präsens

Wenn ich Zeit hätte,...
Sie würde kommen, wenn.......

Sie sagte, dass sie heute in die
Schule geht.

Szövegösszetartó
kötőszók,
eszközök

und/oder/aber/denn
weil/dass/ob/

obwohl / als ob / als wenn=als
névmások

das,
ich, mich, mir, mein,
dieser, jener,
man,
jeder, keiner,
einander,
man

9. évfolyam
A tananyag feldolgozására fordított óraszám: 134 óra
Ismétlésre, számonkérésre fordított óraszám: 10 óra
10. évfolyam
A tananyag feldolgozására fordított óraszám: 134 óra
Ismétlésre, számonkérésre fordított óraszám: 10 óra

11. évfolyam
Évi óraszám: 74
Célok, fejlesztési feladatok
Célunk, hogy a tanulók a 11. osztály végére ne csak megismerjék és tudják a nyelvet, hanem hogy
tudásukat minden lehetséges helyzetben alkalmazzák. A kommunikáció és a mellett igen fontos a
német nyelvű országok kultúrájának, az ott élők gondolkodásmódjának megismerése, elfogadása és
tiszteletben tartása is.
A diákok jussanak el ebben a tanítási - tanulási folyamatban odáig, hogy igényük legyen az önálló
tanulásra, ismeretszerzésre, önművelésre.
Egy-egy témakörre ismétléssel, számonkéréssel együtt 12 tanítási órát tervezünk. Ez összesen 132 óra.
További 16 órát szánunk az életkori sajátosságoknak, adott szinten mozgó nyelvtudásnak megfelelően
kiválasztott, autentikus szövegekkel való munkára a négy alapkészség tudatos fejlesztése céljából.
Ezen foglalkozásokhoz használjuk ifjúsági magazinok cikkeit, olvasott és hallott szöveg értését mérő
feladatsorokat.

Tartalom
A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó kimeneti követelményeket
kétéves bontásban, a kerettanterv alapján soroltuk fel.
Kommunikációs szándékok
(lásd a 12. évfolyam kerettantervében)
Fogalomkörök
(lásd a 12. évfolyam kerettantervében)

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes

kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;

kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből
kikövetkeztetni;

kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;

kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;

köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget különösebb nehézség nélkül megérteni.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes

árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat
adni;

választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;

megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;

beszélgetésben részt venni;

társalgásban más véleményét kikérni, álláspontját megvédeni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes

kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;

kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtől megkülönböztetni;

ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;

kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;

kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;

kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelven és/vagy célnyelven összefoglalni;

egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg különösebb nehézség nélkül
megérteni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes

kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;

gondolatait és érzelmeit változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő
nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben
megfogalmazni;

különböző szövegfajtákat létrehozni;

változatos közlésformákat használni.
Emelt szint:
- legyen képes 400 szavas tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló szöveg megírására
- gondolatainak és érzelmeinek változatos kifejezésére a német nyelv mondatszerkesztési szabályai
szerint
12. évfolyam
Évi óraszám: 64
Célok, fejlesztési feladatok
A tanuló ismert témakörben, szóban és írásban tud információt cserélni, szöveget megérteni és
létrehozni. Nyelvtudását szakmai érdeklődésének megfelelően továbbfejleszti. Nyelvtudása
segítségével képes képet alkotni más országok népeiről és kultúrájáról.
A tanuló legyen képes részt venni saját érdeklődési körébe eső, tanulmányaiban előforduló vagy
általános érdeklődésre számot tartó témákról szóló beszélgetésekben. Legyen képes megoldani a
mindennapi élet feladatait.

Az olvasott autentikus szövegek és a feladatok tegyék lehetővé, hogy a tanulónak alkalmaznia kelljen
az életben általában használatos olvasási módokat (globális, szelektív, részletes értés.)
A tanuló tudjon az életkorának és az érdeklődésének megfelelő szituációkban a különböző témákon
belül kommunikatív feladatokat megoldani.
Egy-egy témakörre 12 órát tervezünk (108 óra). A fennmaradó 20 órát az érettségi vizsgára való
ismétlést és gyakorlás tölti ki.
Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:

megszólítás;

köszönés, elköszönés;

bemutatás, bemutatkozás;

telefonálásnál bemutatkozás, elköszönés;

szóbeli üdvözletküldés;

személyes és hivatalos levélben megszólítás;

személyes és hivatalos levélben elbúcsúzás;

érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás;

engedélykérés és arra reagálás;

köszönet és arra reagálás;

bocsánatkérés és arra reagálás;

gratuláció, jókívánságok és arra reagálás;

együttérzés és arra reagálás.
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:

hála;

sajnálkozás;

öröm;

elégedettség, elégedetlenség;

csodálkozás;

remény;

félelem;

bánat;

bosszúság.
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:

véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás;

valaki igazának az elismerése és el nem ismerése;

egyetértés, egyet nem értés;

érdeklődés, érdektelenség;

tetszés, nem tetszés;

dicséret, kritika, szemrehányás;

ellenvetés;

ellenvetés visszautasítása;

akarat, kívánság, bizonytalanság, képesség, szükségesség, kötelezettség, lehetőség;

ígéret;

szándék, terv,

érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia, érdeklődési kör iránt.
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok:

dolgok, személyek megnevezése, leírása;

események leírása;

információkérés, információadás;

igenlő vagy nemleges válasz;

válaszadás elutasítása;

tudás, nem tudás;


bizonyosság, bizonytalanság,

ismerés, nem ismerés;

emlékezés, nem emlékezés.
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok:

kérés;

tiltás, felszólítás;

segítségkérés és arra reagálás;

javaslat és arra reagálás;

kínálás és arra reagálás;

meghívás és arra reagálás;

reklamálás;

tanácskérés, tanácsadás;

segítség felajánlása és arra reagálás;

ajánlat és arra reagálás.
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok:

visszakérdezés, ismétléskérés;

nem értés;

betűzés kérése, betűzés;

felkérés lassabb, hangosabb beszédre;

beszélési szándék jelzése, téma bevezetése, félbeszakítás;

megerősítés;

körülírás;

példa megnevezése;

témaváltás, beszélgetés lezárása.
Fogalomkörök

cselekvés, történés, létezés kifejezése,

birtoklás kifejezése,

térbeli és időbeli viszonyok,

függő beszéd,

mennyiségi és minőségi viszonyok,

modalitás,

esetviszonyok,

logikai viszonyok,

szövegösszetartó eszközök.

11-12. évfolyam
Tartalom
a) Kommunikációs szándékok
11. évf.

12.

8 óra

6 óra

évf.
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
megszólítás
köszönés, elköszönés

Entschuldigung, …
Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs!

bemutatás, bemutatkozás és
bemutatkozás

Das ist Peter. Ich heiße … / Ich möchte Ihnen …
vorstellen?

telefonálásnál bemutatkozás és
elköszönés
szóbeli üdvözletküldés
személyes és hivatalos levélben
megszólítás
személyes és hivatalos levélben
elbúcsúzás
érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás

Guten Tag, das ist …Auf Wiederhören! Tschüs!

engedélykérés és arra reagálás
köszönet és arra reagálás
bocsánatkérés és arra reagálás
gratuláció, jókívánságok és arra reagálás
együttérzés és arra reagálás

Viele Grüße an Petra!
Liebe(r)…, Sehr geehrter Herr…
Dein(e)…, Viele Grüße Mit freundlichen Grüssen…
Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? / Was fehlt dir?
Ich habe Kopfschmerzen.
Kann ich das Fenster öffnen? Ja, bitte.
Danke! Bitte!
Entschuldigung! Kein Problem!
Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche
Weihnachten./ Gute Besserung! / Ich gratuliere Ihnen
zu …. Danke, sehr nett von Ihnen.
Mein Beileid! Danke.

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
hála
sajnálkozás
öröm
elégedettség, elégedetlenség
csodálkozás
remény
félelem
bánat
bosszúság

8 óra

6 óra

Ich bin Ihnen dankbar dafür, dass…
Es tut mir Leid!
Ich freue mich, dass…/ Toll! / Es freut micht, dass…
Es ist prima, dass.. Schade, dass…
Oh, das ist aber schön! / Das kann doch nicht wahr sein!
Ich hoffe, du kannst kommen!
Ich habe Angst, dass…
Schade, dass…

Das ist aber schlimm!

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló

10 óra

8 óra

kommunikációs szándékok
véleménykérés és arra reagálás,
véleménynyilvánítás
valaki igazának az elismerése és el nem
ismerése
egyetértés, egyet nem értés
érdeklődés, érdektelenség
tetszés, nem tetszés
ellenvetés

Magst du Mathe? Ja. / Was meinst du dazu? Meiner
Meinung nach… / Was denkst darüber? / Sind Sie
damit einverstanden, dass…?
Da hast du (nicht) Recht!
Ja, das stimmt! Nein, du hast nicht Recht! / Da bin ich
anderer Meinung.
Ich interessiere mich für … (nicht).
Das finde ich gut / blöd! / Das gefällt mir (nicht)!
Das stimmt schon, aber… Sie haben Recht, aber…

ellenvetés visszautasítása

Da bin ich mit Ihnen gar nicht einverstanden. Sie
können Recht haben, aber…
akarat, kívánság, képesség, szükségesség, ich will, ich möchte, ich kann, ich muss, ich darf , das
lehetőség, bizonytalanság, kötelezettség könnte vielleicht…, ich soll
ígéret, szándék, terv
Ich mache das schon! / Ich habe vor, … zu …
érdeklődés értékítélet, kívánság,
Und was wüschen Sie? Möchtest du einen Kaffee oder
preferencia, érdeklődési kör iránt
lieber Tee? Hast du Interesse für …?
dicséret, kritika, szemrehányás
 Klasse! Blödsinn! Ich halte .. für sehr gut. Das ist
schon gut, aber…
Warum bist du nicht früher gekommen?
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok

10 óra

8 óra

dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist… Meine Mutter ist…/ Es geht um…
Zuerst…, dann…, zum Schluss. / Es war einmal…
 események leírása
információkérés, információadás
Wie ist …? Prima. / Wie alt bist du? 12. / Weißt du…? /
Können Sie mir bitte sagen…?
igenlő vagy nemleges válasz
ja, nein, nicht, kein, doch, weder…noch
válaszadás elutasítása
Leider kann ich Ihre Frage nicht beantworten.
tudás, nem tudás
Ich weiß (nicht), dass / ob..
bizonyosság, bizonytalanság
Ich weiß es (nicht) genau. Ich bin mir (nicht) sicher, dass
/ ob … / Ich nehme an, dass…
ismerés, nem ismerés
Ich kenne .. gut / nicht.
emlékezés, nem emlékezés
Ich erinnere mich (nicht) daran, dass, …

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
óra
kérés

10 óra

10

Kannst du bitte…? /Gib mir bitte …! /Würden Sie
bitte…?
Schreib noch nicht. Öffne die Tür.
Können Sie mir bitte bei … helfen? Ja, gerne. Ich kann
Leider nicht!
Können wir gehen? / Möchtest du…? Ja, gerne! / Ich
schlage vor, dass…
Kannst du kommen? Ja. Nein, es tut mir Leid.
Noch ein Stück Kuchen? Nein, danke. Ja, bitte.
Entschuldigung, ich habe ein Problem…
Was schlägst du vor? Ich rate,… / Ich schlage vor…
Kann ich Ihnen helfen? Ja, das wäre nett. Danke, das
geht schon.
Möchten Sie…?

tiltás, felszólítás
segítségkérés és arra reagálás
javaslat és arra reagálás
meghívás és arra reagálás
kínálás és arra reagálás
reklamálás
tanácskérés, tanácsadás
segítség felajánlása és arra reagálás
ajánlat és arra reagálás

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
visszakérdezés, ismétléskérés
nem értés
betűzés kérése, betűzés
felkérés lassabb, hangosabb beszédre
beszélési szándék jelzése, téma bevezetése,
félbeszakítás
megerősítés
körülírás
példa megnevezése
témaváltás, beszélgetés lezárása

10 óra

8 óra

Wie bitte? Wiederholen Sie bitte. / Sag es noch einmal! /
Wie meinst du das?
Ich verstehe nicht. / Entschuldigung, ich habe es nicht
verstanden.
Buchstabiere bitte.
Kannst du bitte langsamer /lauter sprechen?
Dabei fällt mir gerade ein,… Darf ich Sie kurz unterbrechen?
Ja, das stimmt.
Das ist also ein…, wo…
Ein Beispiel dafür ist…
Könnten wir jetzt noch darüber reden, ? Können wir ein
anderes mal vielleicht hier fortsetzen?

b) Nyelvtani fogalomkörök:
Fogalomkörök nyelvi kifejezései

Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
sein,
es gibt

Ich bin heute zu Hause.
Hier gibt es keinen Hamburger.

jelenidejűség

Präsens
Vokalwechsel,
trennbare Verben

Die Sonne scheint schön.
Der Zug fährt gleich ab.
Er liest das Buch vor.

múltidejűség,

Präteritum, Perfekt

Er kam zu Fuß.
Sie haben schon alles getan.

Plusquamperfekt
jövőidejűség

Futur (mit Präsens)
Futur

Damals hatten wir auf dem
Dorf gewohnt.
Ich bleibe morgen zu Hause.
Sie werden das heute noch
machen.

személytelenség

sich-Verben
es

Ich freue mich.
Es ist kalt.
Es regnet.
Es ist das erste Mal, daß...
Es geht um .../ Es dauert lange
bis...

műveltetés

lassen (Präsens,
Präteritum)

Wir lassen/ließen unser Auto
reparieren.

Passiv (Präsens)

Sie werden am Flughafen
abgeholt.

Passiv mit Modalverb
(Präsens)
Passiv (Präteritum)

Sie müssen abgeholt werden.
Sie mußten abgeholt werden.

haben, gehören

Ich habe einen Bruder. Die
Tasche gehört mir.

Birtoklás
kifejezése

Wessen?
von, -s
Nomen Genitiv
Possessivpronomen

das Buch von Peter, Peters
Geschichte
die Tür des Hauses
Das ist meine Familie.

Térbeli
viszonyok
irányok,
helymeghatározás

hier, dort, links, Rechts
oben, unten, hinten…

Präpositionen mit A/D Die Vase steht auf dem Tisch.
an, auf, hinter, in,
Ich gehe ins Kino.
neben, über, unter, vor,
zwischen

Präpositionen mit dem
Akkusativ
durch, um, entlang

Präpositionen mit dem
Dativ
von, zu, nach,
gegenüber

Gehen Sie den Fluß entlang!

Die Bücher sind bei Karl.
Die Post ist unserer Schule
gegenüber.

Időbeli
viszonyok
gyakoriság
időtartam

Wie oft?
selten, manchmal,
immer, nie
wie lange?

időpont

in, um, am, wann?

előidejűség

Plusquamperfekt
bevor, nachdem

Ich gehe jeden Morgen in die
Schule.
eine Woche, von … bis,
den ganzen Tag
im Winter, um 8 Uhr, am Freitag,
diesen/letzten/vorigen/
nächsten Monat
Nachdem ich eingepackt hatte,
rief ich ein Taxi.
Bevor ich ein Taxi rief, ...

Mennyiségi
viszonyok
határozott
mennyiség
határozatlan
mennyiség

eins, zwei
erste, zweite
eine Portion Pommes
alles, viel, wenig, nichts Ich habe viele Bücher, aber
alle, einige, keine
wenig Zeit zum Lesen.

Minőségi
viszonyok
Wie?
Was für ein? Welcher?
(Adjektivdeklination)
Vergleiche

Wer?

Ich bin zufrieden. Das finde ich
prima.
Das ist eine leichte Aufgabe.
Ich finde den roten Rock
modisch.
Dieses Buch ist besser, als…
Er ist nicht so alt, wie…
Das Bild ist am schönsten.
Der Bekannte / mein Bekannter,
der Arme, die Arme

mögen, können, wollen, Er kann nicht schwimmen. Ich
müssen, sollen, dürfen möchte ein Eis. Er wollte nach
(Präsens, Prätreritum) Hause.

Modalitás

Perfekt

Ich habe das Fenster nicht
schliessen wollen

haben+zu+Infinitiv

Du hast dafür selber zu sorgen.

sein+zu+Infinitiv

Die Aufgabe ist leicht zu lösen.

brauchen+zu+Infinitiv

Jetzt brauchst du mir nicht zu
helfen.
Komm morgen wieder!
Esst schnell! Nehmen Sie bitte
Platz!
Ich zeige den Schülern Bilder.
Das ist das Foto meiner Freundin.

felszólítás

Esetviszonyok
névszók a
mondatban

Nominativ, Akkusativ,
Dativ, Genitiv

Logikai
viszonyok
alárendelések

Kausalsatz

denn, weil,

Subjektsatz

Es ist schön, hier zu sein.

Objektsatz

Ich weiß (nicht), dass (ob)...
Ich weiß, wo du wohnst.
Ich habe keine Lust, dich zu
besuchen.

Temporalsatz

Als / Wenn ...,
Bevor / Während/Solange...

Finalsatz: um zu / damit Ich bleibe hier,
um diese Zeitung auszulesen /
damit du nicht allein bist.
Die See, an der wir voriges Jahr
...
Die Kinder, deren Eltern ...
Relativsatz
Wenn ich Zeit habe,…
Wenn ich Zeit hätte,...
Sie würde kommen, wenn.......

feltételesség
Konditonalsatz:
(Indikativ) Präsens
Konjunktiv II.

mit dem Präsens

Függő beszéd
Szövegösszetartó
eszközök
kötőszók,
névmások

11. évfolyam
A tananyag feldolgozására fordított óraszám: 134 óra
Ismétlésre, számonkérésre fordított óraszám: 10 óra
12. évfolyam

Wenn ich Zeit gehabt hätte...
Sie wären gekommen, wenn...

Sie sagte, dass sie heute in die
Schule geht.
und/oder/aber/denn
weil/dass/ob/
obwohl / als ob / als wenn=als
das,
ich, mich, mir, mein,
dieser, jener,
man,
jeder, keiner,
einander,
derselbe
einer, welcher,

A tananyag feldolgozására fordított óraszám: 134 óra
Ismétlésre, számonkérésre fordított óraszám: 10 óra

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes

kb. 200 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;

kb. 200 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből
kikövetkeztetni;

kb. 200 szavas szövegben fontos információt megérteni;

kb. 200 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;

köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget anyanyelvén és/vagy célnyelven
összefoglalni.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes

árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat
adni;

választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;

gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni;

megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;

beszélgetésben részt venni;

társalgásban részt venni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes

kb. 250 szavas szöveget elolvasni;

kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;

ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek
jelentését kikövetkeztetni;

kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;

kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;

kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelvén összefoglalni;

egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvén és/vagy
célnyelven összefoglalni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes

kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;

gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét változatos kifejezésekkel és
mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikai összefüggések alapján,
bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;

különböző szövegfajtákat létrehozni;

változatos közlésformákat használni.
Emelt szint:
a tanuló legyen képes 500 szavas tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló
szöveget megírni
gondolatait, érzelmeit érvekkel alátámasztani, véleményét változatos kifejezésekkel és a német
nyelv mondatszerkesztési szabályai szerint kifejezni
folyamatos és természetes interakciót kezdeményezni és fenntartani anyanyelvű beszélővel

MATEMATIKA
9. évfolyam
Évi óraszám: 111
Célok, fejlesztési feladatok
Gondolkodási módszerek
– Halmazok megadása különböző módokon. A következő fogalmak ismerete és alkalmazása:
halmazok egyenlősége, részhalmaz, üres halmaz, véges és végtelen halmaz, komplementer halmaz. Az
alapvető halmazműveletek (egyesítés, metszet, különbség) ismerete és alkalmazása. Egyszerű,
szemléletesen megoldható számolási feladatok a logikai szita formulára.
– Egyszerű ponthalmazok ábrázolása a koordináta-rendszerben.
– Egyszerű összeszámlálási feladatok megoldása.
Számtan, algebra
– Tájékozottság a racionális számkörben: alapműveletek biztonságos elvégzése, műveleti
azonosságok alkalmazása. Példa irracionális számra, az irracionális szám fogalmának ismerete. A
valós számkör felépítésének ismerete. Számok ábrázolása a számegyenesen. Az abszolútértéke
fogalmának ismerete, alkalmazása.
– Az oszthatósági alapfogalmak (osztó, többszörös, prímszám, összetett szám, relatív prímek)
ismerete és alkalmazása. Természetes számok prímtényezőkre bontása, adott számok legnagyobb
közös osztójának és legkisebb közös többszörösének meghatározása. Speciális (2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5tel, 9-cel való oszthatóság) oszthatósági szabályok ismerete, alkalmazása. Példa nem 10-es alapú
számrendszerre; átírás 2-es alapú számrendszerbe és viszont.
– A hatványozás értelmezése egész kitevőre (definíciók ismerete, alkalmazása). A hatványozás
azonosságainak ismerete, alkalmazása. Számok normál alakjának ismerete, alkalmazása konkrét
feladatokban.
– Polinom fogalma, fokszáma, rendezett alakja. Nevezetes azonosságok ismerete, alkalmazása.
Egyszerű műveletek (összevonás, szorzás, osztás, szorzattá alakítás) algebrai egész kifejezésekkel. A
négy alapművelet egyszerű algebrai törtekkel.
– Egyenletekkel, egyenlőtlenségekkel kapcsolatos alapvető fogalmak ismerete. Lineáris egyenletek,
egyenlőtlenségek megoldása különböző módszerekkel. Gyakorlati, szöveges problémák megoldása
egyenlettel. Elsőfokú két ismeretlenes egyenletrendszerek megoldása különböző módszerekkel,
alkalmazásuk szöveges problémák megoldására. Százalékszámítás alkalmazása a gyakorlatban.
Egyszerű abszolútértékes egyenletek megoldása.
Függvények, sorozatok
– A függvény fogalmának, és a függvényekkel kapcsolatos fogalmaknak (értelmezési tartomány,
értékkészlet, képhalmaz) az ismerete. Az alapfüggvények tulajdonságainak ismerete, leolvasása
grafikonról, alkalmazása. Képlettel megadott egyszerű függvények ábrázolása értéktáblázattal és
transzformációval (egyszerű, egylépéses érték transzformációk, illetve változó transzformációk). A
függvény mint modell alkalmazása egyszerű problémákban.
Geometria
– Geometriai alapfogalmak ismerete, térelemek kölcsönös helyzete. Alapszerkesztések ismerete,
végrehajtásának képessége.
– Speciális háromszögek, négyszögek, sokszögek tulajdonságainak rendszerezett ismerete.
Sokszögek belső szögeinek összege, szabályos sokszögek egy belső szöge.
– Síkbeli és térbeli nevezetes ponthalmazok ismerete. A háromszög nevezetes vonalai, beírt és
körülírt köre. A kapcsolódó tételek ismerete, alkalmazása.
– A körrel kapcsolatos fogalmak és az érintő tulajdonságának ismerete és alkalmazása. Szögek
ívmértéke, körív hossza, körcikk területe. Érintőnégyszög fogalmának, az érintőnégyszögek tételének
ismerete és alkalmazása egyszerű feladatokban.
– Thalész tételének ismerete, alkalmazása különböző szerkesztési, számolási és bizonyítási
feladatokban.
– A síkbeli egybevágósági transzformációk leírásának és tulajdonságainak ismeret, alkalmazása
szerkesztési, bizonyítási és számolási feladatokban.

– A tengelyes, középpontos és forgásszimmetria fogalmának ismerete, alkalmazása egyszerű
esetekben. Tengelyesen és középpontosan szimmetrikus speciális síkidomok (pl. paralelogramma,
szimmetrikus trapéz) tulajdonságainak ismerete, alkalmazása egyszerű problémák megoldására.
– A vektor fogalma. Vektor abszolútértéke, nullvektor, ellentett vektor. Vektorok összeadása és
kivonása. Vektorok alkalmazása egyszerű szerkesztési feladatokban.
– Az egybevágóság mint reláció fogalmának ismerete. A háromszögek egybevágósági alapeseteinek
alkalmazása egyszerű számítási és bizonyítási feladatokban.
Valószínűség, statisztika
– Statisztikai adatok ábrázolása, szemléltetése különböző módokon (kördiagram, oszlopdiagram,
stb.). Következtetések megállapítása különböző diagramok alapján.
– Számsokaság számtani közepének, mediánjának, móduszának ismerete, meghatározása.

Halmazok

12 óra

Cél

A gyakorlati alkalmazáshoz szükséges halmazelméleti szemléletmód kialakítása.
A valós számhalmaz felépítése, a szám- és ponthalmazok kapcsolatának a megteremtése.
A racionális számkörben az alapműveletek biztonságos használatának kialakítása.
Követelmény
A megértés szintjén ismerjék:

 a halmaz fogalmát, megadásának különböző módjait, a halmaz tulajdonságait, az
alaphalmaz, a részhalmaz, a halmazok egyenlősége és a komplementerhalmaz
fogalmát, véges, végtelen halmaz fogalmát
 a N, Z, Q, R halmazok kapcsolatát,
 racionális és irracionális szám fogalma, és azok tizedes törtes alakja
 a valós számhalmaz és a számegyenes pontjai között kölcsönösen egyértelmű
megfeleltetés létesíthető,
 azt a tényt, hogy a racionális számoknak megfelelő pontok nem töltik
ki a
számegyenest,
Az alkalmazás szintjén tudják:

 alkalmazza a fogalmakat: komplementer halmaz, részhalamaz, üres halamaz, véges és
végtelen halmaz
 a halmazokkal kapcsolatos műveleteket: unió, metszet, különbség,
 (a halmazokkal kapcsolatos műveletek műveleti tulajdonságait,)
 a műveletek végrehajtását egyszerű szám- és ponthalmazoknál,
 a számhalmazok zártságát alapműveletekre nézve, a nullával való osztás kizárását,
 az alapműveletek műveleti tulajdonságait,
 a racionális számok számegyenesen való ábrázolását,
 a nyílt és zárt intervallum fogalmát,számegyenesen történő ábrázolását,
 a rendezett számpároknak megfelelő pontok ábrázolása a Descartes-féle koordináta
rendszerben.
Legyen nagy gyakorlatuk:

 az alapműveletek elvégzésében a racionális számkörben,
 a műveletek eredményének számegyenesen történő ábrázolásában

Tartalom

A halmaz fogalma, megadása, jelölése, fajtái – véges- és végtelen halmazok.
Halmazkapcsolatok.
Műveletek halmazokkal: unió, metszet, különbség definíciója, azonosságai.
Komplementer halmaz,Descartes féle szorzat.
Számhalmazok N, Z, Q, R, intervallum fogalma,műveletek racionális számokkal,
arány, százalék számítás.
Pontok és ponthalmazok jellemzése számokkal és rendezett számpárokkal (számegyenes,
intervallum és a Descartes-féle koordináta-rendszer).
Tanulói tevékenység

 a szám és a ponthalmazok felépítése, valamint a halmazműveletek során a tanulók
rendszereznek, kiegészítenek, összehasonlítanak, műveleteket és műveleti
tulajdonságokat ismernek fel és használnak,
 szemléletes fogalmakat definiálnak,
 módszer keresése az összes eset keresésére.
Módszertani ajánlások

 a számhalmazok fogalmának kialakítása csoportos vagy frontális munkával is történhet,
 számhalmazok vizsgálatát és a halmazműveleteket egyéni, szóbeli, illetve feladatlapos
megoldással célszerű feldolgozni,
 ez lehetőséget ad a differenciált foglalkoztatásra is,
 fontos a „négyzetgyök a” alakban megadható irracionális szám fogalmának tisztázása, a
tanórák matematikatörténeti ismeretekkel színesíthetők.
Függvények

13 óra

Cél

Az általános iskolában tanult függvénytani ismeretek kibővítése.
A függvénytani alapfogalmak bevezetése,a függvényszemlélet fejlesztése.
A hozzárendelések szabályként való értelmezése.
Az ábrázolás képességének fejlesztése, célszerű eszközhasználat igényének kialakítása.
Követelmény
A megértés szintjén ismerjék:

 a függvénytani alapfogalmakat (értelmezési tartomány, hozzárendelés, képhalmaz,
helyettesítési érték, értékkészlet),
 a monotonitást
Az alkalmazás szintjén tudják:

 a függvény fogalmát, megadási módjait, szövegeset képlettel megadni, helyettesítési
értékszámolás
 f(x) = c- ből x-et meghatározni,
 a függvény értelmezési tartományát, értékkészletét,
 az alapfüggvények tulajdonságait valós helyét, függvény zérushelyét
 a valós függvények ábrázolását értéktáblázat, képlet alapján derékszögű koordináta
rendszerben,/minimum
követelmény:függvények
ábrázolása
értéktáblázat
segítségével./
 adatok leolvasása grafikonról,

 néhány lépéses transzformációval függvényábrázolás,
 egyszerű függvény jellemzése: értékkészlet, zérushely, növekedés, fogyás, szélső érték,
periodicitás, paritás,
 inverz függvény fogalmának szemléletes értelmezése,
 az egyenes- és fordított arányosságot,
 a lineáris függvényeket,
 a másodfokú függvényeket,
 az abszolút érték függvényt,
 a lineáris tört függvényt,
 a négyzetgyök függvényt
Tartalom

Halmaz leképzése halmazra, egyértelmű, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés.
A függvény definíciója, Venn-diagram, Df, Rf /értelmezési tartomány; értékkészlet/.
A valós függvények megadási módjai, ábrázolásuk értéktáblázat segítségével.
Lineáris függvény –meredekség, monotonitás, zérushely.
Az egyenes arányosság.
A fordított arányosság, a törtfüggvény /értelmezési tartomány/ – folytonosság,
asszimtóta.
Másodfokú függvény – szélsőérték/minimum,maximum/ helye és értéke.
A négyzetgyök fogalma / értelmezési tartomány/
A négyzetgyök függvény – inverz függvény fogalma.
Az abszolút érték fogalma.
Abszolút érték függvény – töréspont.
Egyszerű függvénytranszformációk –transzformáció egy lépés esetén.
Tanulói tevékenységek

ugyanazon függvényt többféle módon megadnak,
függvényeket ábrázolnak táblázattal,
felidézik az egyszerű transzformációs lépéseket és alkalmazzák ezeket,
egy-egy gyakorlati problémát modelleznek és azt függvénytanilag vizsgálják.
Módszertani javaslatok

az alapfüggvények és a függvénytani alapfogalmak tisztázása után célszerű egyéni vagy
csoportmunkával folytatni a téma feldolgozását,
a motiválás szempontjából is fontos a témához található számítógépes programok
használata,
projektmunkára is alkalmas e témakör.
Algebra és számelmélet

29 óra

Cél

Az általános iskolában tanult ismeretek bővítése.
A normál alak, a törzstényezőre bontás, a legkisebb közös többszörös, a legnagyobb
közös osztó és az oszthatósági alapfogalmak eszközszerű alkalmazása. A többi
tantárgyban szükséges algebrai átalakítások biztos használata, a permanencia elv
megértése. Igény kialakítása az algebrai kifejezések vizsgálatára.
Követelmény
A megértés szintjén ismerjék:

 a számelmélet alaptételét,
 az algebrai kifejezés fogalmát,
 a pozitív egész kitevőjű hatványokra vonatkozó azonosságokat,
 a permanencia elvét,
 a polinom fogalmát, egyenlőségét és fokszámát,
 az algebrai tört fogalmát és műveleti tulajdonságait.
Az alkalmazás szintjén tudják:

 az osztó, a többszörös, a legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös többszörös
fogalmát,
 a prímszám és összetett szám fogalmát,
 a pozitív, negatív egész és zérus kitevőjű hatvány fogalmát és azt, hogy a hatványozás
azonosságai a bővített hatványfogalom esetén is érvényben maradnak, és mindkét
irányban alkalmazhatók,
 az algebrai törtekkel végezhető alapműveleteket,
 az algebrai kifejezések értelmezési tartományának a meghatározását,
 a polinomok hatványozásának és szorzatra bontásának módszereit és azonosságait.
Legyen nagy gyakorlatuk:

 a természetes számok törzstényezőkre bontásában,
 a számok normál alakra való átírásában,
 műveletek normál alakban történő elvégzésében,
 a polinomokkal végezhető műveletekben.
Tartalom

Osztó, többszörös, oszthatóság, prímszám, összetett szám fogalma.
Oszthatósági szabályok.
A számelmélet alaptétele.
A legnagyobb közös osztó, a legkisebb közös többszörös.
A pozitív egész kitevőjű hatvány fogalma és azonosságai.
Nulla- és negatív egész kitevőjű hatványok. Permanencia-elv.
Számok normál alakja.
Algebrai egész kifejezések.
A polinom fogalma. Műveletek polinomokkal.
Kéttagú kifejezések négyzete és köbe, négyzetek különbségének, valamint köbök
különbségének szorzattá alakítása.
Az algebrai tört fogalma, értelmezési tartomány megállapítása.
Műveletek algebrai törtekkel.
Egyszerű törtes egyenletek.
Tanulói tevékenységek

 oszthatósági feladatok során szétválogatnak, rendszereznek, kiszűrnek,megsejtenek és
döntenek,
 felidézik, kibővítik az algebrai kifejezések ismeretét,
 szöveges feladatokat értelmeznek és modelleznek,
 műveleteket végeznek polinomokkal és algebrai törtekkel, feladatokat diszkutálnak.
Módszertani javaslatok

 oszthatósági feladatok és szöveges egyenletek megoldása során differenciált
foglalkoztatással fejleszthetjük a tanulói kreativitást,
 projektmunkát is adhatunk, pl. a legkisebb közös többszörös meghatározását Euklideszi
algoritmussal, erre számítógépes programot is készíthetnek,
 a tanórák matematikatörténeti ismeretekkel színesíthetők.
Egyenletek

23 óra

Cél

Az általános iskolában tanult ismeretek kibővítése.
Szöveges problémák matematikai megfogalmazása és megoldása.
A lineáris egyenlet eszközszerű használata.
A matematika széleskörű alkalmazásának érzékeltetése.
Követelmény

 A megértés szintjén ismerjék:
az egyenlet fogalmát,
az egyenlet gyökének fogalmát,
az azonosság fogalmát,
az egyenlet és egyenlőtlenség megoldásának különböző módszereit (algebrai, geometriai,
közelítő).

 Az alkalmazás szintjén tudják:
az egyenlet és egyenlőtlenség, egyenletrendszer, egyenlőtlenségrendszer fogalmát,
a "mérlegelv" lényegét egyenletnél és egyenlőtlenségnél,
a szöveges problémák matematikai megfogalmazását,
a szöveges típusfeladatok vagy azokhoz közelálló nehézségű feladatok egyenleteinek
felírását, illetve megoldását,
M azokat az összefüggéseket, amelyek ismerete elengedhetetlen a szöveges
típusfeladatok megoldásához,
M a fizikai, kémiai, szakmai számítási képletekből az egyes változók kifejezését,
M a törtet tartalmazó egyenletek egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek megoldási
módszereit,
M az abszolút-értékes egyenletek megoldási módszereit.
M
M
M
M

 Legyen nagy gyakorlatuk:
a tanult műveletek alkalmazásában (asszociativitás, kommutativitás, disztributivitás), az
egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek megoldásában,
M az összeg összeggel való szorzásának és a kiemelés műveletének alkalmazásában,
M a lineáris egyenletek, egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek algebrai
megoldásában,
Tartalom

Az egyenlet és az egyenlőtlenség fogalma.
Lineáris egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus és algebrai megoldása.
Abszolútértékes egyenletek megoldása.
Fizikai, kémiai , szakmai számítási képletekből az egyes változók kifejezése.
Lineáris egyenletre vezető szöveges feladatok.
Lineáris kétváltozós egyenlet és egyenletrendszer fogalma.
Megoldásmódjai: grafikus, algebrai. A megoldások száma.

Lineáris egyenletrendszerre vezető szöveges feladatok.
Százalékszámításra, kamatszámításra és kamatos kamatra vonatkozó feladatok.
Tanulói tevékenységek

felidézik, kibővítik és alkalmazzák a már ismert egyenlet-megoldási módszereket,
szöveges feladatokat, gyakorlati problémákat értelmeznek és modelleznek,
M feladatokat diszkutálnak,
M megoldáshalmazokat szemléltetnek.
Módszertani javaslatok:

a kezdettől váltakozva alkalmazható az egyéni és a csoportmunka,
a differenciált feladatok adása fokozottan alkalmas a reproduktív, de a kreatív
gondolkodás kialakítására is, elkerülésére,
nagy figyelmet kell fordítani a típushibák (zárójelfelbontás, törtjel, stb ) elkerülésére.
Elemi geometria, vektorok

25 óra

Cél

Az általános iskolai ismeretek rendszerezése és bővítése. Tájékozottság a megismert
síkidomok tulajdonságaiban.
Sejtések megfogalmazása, új összefüggések felfedezése.
A transzformációk mint függvények értelmezése.
A gondolkodás absztrakciós szintjének emelése. Az esztétikus munkára nevelés és a
feladatok megoldhatóságának vizsgálata iránti igény kialakítása.
Követelmény
A megértés szintjén ismerjék:

 a geometriai alapfogalmakat,
 adott tulajdonsággal megadott ponthalmazokat,
 Thalesz tételét, megfordítását,
 a vektor, a vektor abszolút értékének, a nullvektor, az ellentett
 vektor, a helyvektor és vektoregyenlőség fogalmát,
 a térelemek távolságának és szögének értelmezését,
 az egybevágósági transzformáció fogalmát,
 a háromszög nevezetes vonalait és a rájuk vonatkozó tételeket,
 Pitagorasz tételét, megfordítását és alkalmazását,
 A kerületi és középponti szög fogalmát.
Az alkalmazás szintjén tudják:

 speciális háromszögek, négyszögek és szabályos sokszögek tulajdonságait
 a háromszög nevezetes vonalait, beírt, és körülírt körét,
 az egyes egybevágósági transzformációk definícióját és tulajdonságaikat,
 a háromszögek egybevágósági eseteit,
 síkidomok egybevágóságának fogalmát
 az egyszerű síkidomok szimmetria viszonyait,
 az egybevágóságra vonatkozó szerkesztési és számítási feladatok megoldását,
 a kör kerület- és területképletét,
 kör részeinek elnevezését, a körcikk, körszelet területét, szögek ívmértékét,
 a vektorok összeadását és kivonását,

 a vektorok műveleti tulajdonságait.
 az egyszerű síkbeli ponthalmazok meghatározását és több feltételnek eleget tevő
ponthalmazok megkeresését.
Legyen nagy gyakorlatuk:

 a geometriai alapszerkesztések elvégzésében,
 a tanult egybevágósági transzformációk végrehajtásában,
 az összeg és különbségvektor megszerkesztésében,
 a szög mértékegységeinek átváltásában.
Tartalom

Ismétlés: geometriai alapfogalmak.
Alapszerkesztések.
Térelemek kölcsönös helyzete. Térelemek távolsága és szöge.
Síkidomok osztályozása. Háromszög-egyenlőtlenségek.
Sokszögek átlóinak száma, belső és külső szögek összege.
Geometriai transzformáció fogalma.
A tengelyes tükrözés, a középpontos tükrözés, az eltolás, a pont körüli forgatás
definíciója, tulajdonságai.
Szögek ívmértéke, körív hossza, körcikk területe.
Kerületi és középpponti szög.
Szimmetrikus alakzatok.
A háromszögek egybevágóságának alapesetei.
A háromszög nevezetes vonalai, beírt köre, körülírt köre,
Thalész tétele és alkalmazásai.
Pitagorasz tétel és megfordítása.
Ponthalmazok:
Ponttól adott távolságra, egyenestől adott távolságra lévő pontok halmaza.
Két ponttól, két egyenestől egyenlő távolságra lévő pontok halmaza.
Több tulajdonsággal jellemezhető pontok halmaza.
A kör és érintői. Érintösokszög.
A vektorok halmaza.
Műveletek vektorokkal: összeadás, kivonás,
Műveletek azonosságai.
Tanulói tevékenységek:

 feladatterveket készítenek,
 egyszerű szerkesztéseket végeznek,
 adatokat rendszereznek, elemeznek,
 geometriai feladatokat diszkutálnak,
 ötleteket adnak, kipróbálnak és kidolgoznak.
Módszertani javaslatok:

 az alapfogalmak, tételek egy részének megbeszélése után célszerű a differenciált egyéni,
illetve a csoportos munkára térni,
 a geometriai probléma megoldása elemzéssel kezdődik, ahol csoportosíthatók az
ismeret-lenek, az adatok, a feltételek, majd megoldottnak tekintve a problémát,
felsorakoztatjuk a létező geometriai ismeretünket és kiszűrjük a használhatókat,
 e fejezet is alkalmas a projekt munka adására,
 a differenciált feladatok elősegítik a kreatív gondolkodásra nevelést,

 a tanórák matematikatörténeti ismeretekkel szintesíthetők.
6 óra

Statisztika
Cél

Statisztikai adatok helyes értelmezésének elsajátítása.
Különböző középértékek értő megkülönböztetése és eszközszerű használata.
Követelmény
A megértés szintjén ismerjék:

 a különböző diagramtípusokat,
 az adatok szóródásának mérési lehetőségeit.
Az alkalmazás szintjén tudják:

 számsokaság számtani közepének kiszámítását,
 a medián és a módusz használatát.
Legyen nagy gyakorlatuk:

 Statisztikai adatok kördiagramban vagy oszlopdiagramban való ábrázolásában,
 Különféle diagramok értelmezésében
Tartalom

Statisztikai adatok és ábrázolásuk (kördiagram, oszlopdiagram stb.).
Számtani közép, módusz, medián fogalma.
Középértékekre vonatkozó szöveges feladatok.
Adatok szóródásának mérése.
A továbbhaladás feltételei
– Differenciált feladatmegoldás szóban, írásban.
– Számolás a racionális számkörben, polinomokkal, algebrai törtekkel.
– Egyszerű egyenletre vezető szöveges problémák megoldása; modellalkotás.
– Grafikonok, táblázatok, diagramok vizsgálata; ismert függvények ábrázolása.
– Szemléltető és szerkesztett ábrák készítése geometriai alakzatokról; tulajdonságok megállapítása,
következtetések, bizonyítások.
– Definíció, tétel, bizonyítás fogalma; egyszerű bizonyítások szóban és írásban.
10.
Évi óraszám: 111
Célok, fejlesztési feladatok

évfolyam

Gondolkodási módszerek
– A csak kimondott, illetve be is bizonyított összefüggések megkülönböztetése.
– Konkrét példák indirekt bizonyításra. Példák a skatulya-elv alkalmazására. A két bizonyítási
módszer ismerete.
– Egyszerű sorbarendezési és kiválasztási feladatok megoldása.
Számtan, algebra
– Tájékozottság a valós számok halmazán, a racionális és irracionális számok tizedes tört alakja.
Nevezetes irracionális számok ismerete.
– A négyzetgyök fogalmának és azonosságainak ismerete, alkalmazása egyszerű esetekben.
Számolás négyzetgyökös kifejezésekkel. Egyszerű négyzetgyökös egyenletek megoldása, az
átalakítások ekvivalenciájának vizsgálata.
– Másodfokú egyenletek megoldása teljes négyzetté kiegészítéssel és megoldóképlet segítségével;
a megoldhatóság vizsgálata. A diszkrimináns fogalmának ismerete. A gyöktényezős alak alkalmazása
konkrét feladatokban. Másodfokú egyenletre vezető szöveges, gyakorlati problémák megoldása.

Egyszerű másodfokú egyenletrendszerek megoldása. Egyszerű másodfokú egyenlőtlenségek és
egyenlőtlenség-rendszerek megoldása, a megoldások szemléltetése számegyenesen. Másodfokú
függvényre vezető egyszerű szélsőérték-feladatok megoldása.
– Két pozitív szám számtani és mértani közepének ismerete, a közöttük levő kapcsolat ismerete és
alkalmazása egyszerű szélsőérték-feladatok megoldására.
Függvények, sorozatok
– A szögfüggvények definíciójának ismerete hegyesszögre és tetszőleges forgásszögre.
Szögfüggvényekre vonatkozó nevezetes azonosságok ismerete, és alkalmazása egyszerű feladatokban.
– Az x sin x , x cosx , x tg x , x ctg x trigonometrikus függvények ábrázolása,
tulajdonságaik ismerete és alkalmazása egyszerű trigonometrikus egyenletek és egyenlőtlenségek
megoldása során.
Geometria
– Kerületi és középponti szög fogalmának ismerete. A kerületi és középponti szögek, valamint a
kerületi szögek tételének ismerete, alkalmazása.
– A húrnégyszög fogalmának és a húrnégyszögek tételének ismerete, alkalmazása.
– A párhuzamos szelők és szelőszakaszok tételének ismerete, alkalmazása. Szakasz adott arányú
felosztása.
– A középpontos hasonlósági transzformáció fogalma, tulajdonságai; alkalmazások egyszerű
gyakorlati feladatokban. A hasonlósági transzformáció fogalma. A hasonlóság mint reláció fogalma. A
háromszögek hasonlósági alapeseteinek ismerete, és alkalmazása egyszerű bizonyítási és számolási
feladatokban.
– Hasonló síkidomok területének, hasonló testek felszínének és térfogatának arányára
vonatkozótételek ismerete, alkalmazása.
– A szögfelezőtétel, a magasságtétel, a befogótétel és a körhöz külső pontból húzott érintő és
szelőszakaszok tételének ismerete, alkalmazása egyszerű számolási, szerkesztési és bizonyítási
feladatokban.
– Hegyesszögek szögfüggvényeinek értelmezése a derékszögű háromszögek hasonlósága alapján.
Nevezetes szögek szögfüggvényértékeinek ismerete. A szögfüggvények alkalmazása gyakorlati jellegű
síkbeli és térbeli számítási feladatokban.
– Vektorok összege, különbsége, szorzása számmal. Vektorok lineáris kombinációjának fogalma.
Vektorok felírása a koordináta-rendszerben; vektorok koordinátái, helyvektor fogalma. Vektorok
alkalmazása egyszerű geometriai bizonyítási feladatokban.
Valószínűség, statisztika
– A valószínűségi kísérlet, a gyakoriság, a relatív gyakoriság és az esemény fogalma. Események
összegének és szorzatának fogalma, tulajdonságai.
– A valószínűség fogalmának ismerete. A klasszikus valószínűségi modell ismerete, és annak
alapján megoldható egyszerű gyakorlati problémák megoldása.

Gondolkodási módszerek
Cél

A köznapi gondolkodás és a matematikai gondolkodás közötti különbség felismerése.
A problémamegoldó képesség, a logikus gondolkodás fejlesztése.
A valós helyzetek értelmezése és értékelése.
Követelmény

A szükséges és elégséges feltétel megkülönböztetése.
Sorbarendezési és kiválasztási feladatok megkülönböztetése gyakorlati példák alapján.
Tartalom

5 óra

Állítás, állítás megfordítása, állítás és megfordítás egyben.
Sorrendek összeszámlálása, elrendezések.
Négyzetgyök

11 óra

Cél

A négyzetgyökös kifejezések azonosságainak megértése, elmélyítése és alkalmazása.
A négyzetgyökvonás és a gyökös kifejezések ismerete, gyakorlati alkalmazása. Az
invertálhatóság és az inverz függvény fogalmának elmélyítése.
Tájékozottság a valós számok halmazán, a racionális és irracionális számok tizedes tört
alakja, nevezetes irracionális számok ismerete.
Követelmény

 A megértés szintjén ismerjék:

a négyzetgyök definícióját, azonosságait.

 Az alkalmazás szintjén tudják:
a négyzetgyökös kifejezések értelmezését,
a négyzetgyök azonosságainak mindkét irányú alkalmazását, műveleteket gyökös
kifejezésekkel, a számláló és a nevező gyöktelenítését,
az x 2  a a  0 egyenlet megoldását,
Tartalom

A négyzetgyök definíciója, azonosságai és azok bizonyítása.
A gyökös kifejezések értelmezési tartománya.
Kiemelés a gyökjel alól, bevitel a gyökjel alá.
Műveletek négyzetgyökös kifejezésekkel.
A számláló és a nevező gyöktelenítését.
Tanulói tevékenységek

kifejezéseket értelmeznek,
azonosságokat alkalmaznak,
Módszertani javaslatok

a gyökös kifejezésekkel végezhető műveletek előtt célszerű átismételni a polinomokra és
a hatványozásra vonatkozó már tanult azonosságokat.
Másodfokú egyenletek
Cél

Az egyenletmegoldási ismeretek bővítése.
A másodfokú függvény fogalmának általánosítása.
A szöveges feladatok kapcsán a gondolkodásmód fejlesztése.
Diszkussziós igény az algebrai feladatoknál.
Az algebrai és grafikus módszerek együttes alkalmazása a probléma megoldásban.
Követelmény

 A megértés szintjén ismerjék:

a másodfokú egyenlet megoldóképletét

25 óra

az egyenlet, az egyenletrendszer ellenőrzésének elvi alapjait (saját munkánk és a nem
ekvivalens átalakításokból adódó hibák ellenőrzése),
az egyenletek ekvivalenciájának fogalmát.

 Az alkalmazás szintjén tudják:

a másodfokú egyenlet megoldási módszereit (szorzattá alakítás, megoldóképlet),
a másodfokú egyenlőtlenség grafikus megoldását, a másodfokú egyenletrendszerek
megoldását,
a diszkrimináns fogalmát,
gyöktényezősalakot, gyökök és együtthatók összefüggését,
a témához kapcsolodó gyakorlati problémák matematikai modellezését,
különböző egszerű típusu szöveges feladatok megoldását.



Legyen nagy gyakorlatuk:

a megoldóképlet alkalmazásában.
Tartalom

Másodfokú függvények ábrázolása.
Másodfokú egyenlet grafikus megoldása.
A hiányos másodfokú egyenletek megoldása.
A másodfokú egyenlet algebrai megoldása.
Diszkrimináns. Gyöktényezősalak.
Másodfokú egyenletrendszerek.
Másodfokú egyenletre visszavezethető magasabbfokú egyenletek.
Másodfokú egyenletre vezető szöveges feladatok megoldása (kombinatorikai jellegűek
és kamatos kamatszámítási feladatok is.).
Ekvivalens és nem ekvivalens lépések egyenletek átalakításánál, egyszerű
négyzetgyökös egyenletek. A megoldások ellenőrzése.
Tanulói tevékenységek

másodfokú függvényeket vizsgálnak, ábrázolnak,
az ekvivalencia elvének alkalmazásával másodfokú egyenleteket, egyenletrendszereket
és egyenlőtlenségeket oldanak meg és ellenőriznek,
szöveges feladatokhoz matematikai modellt keresnek,
a kapott eremények reális voltát vizsgálják.
Módszertani javaslatok

a másodfokú függvények ábrázolása kapcsán átismételhetők a függvényekről tanult
ismeretek,
az alapfüggvény képének ismeretében a transzformációs lépések megbeszélhetők,
a függvénytranszformációk feldolgozását számítógépes programok érdekessé és
eredményessé tehetik,
a rutinszerű megoldást igénylő másodfokú és másodfokúra vezető egyenletek
megoldása mellett célszerű visszatérni a szöveges feladatokra, köztük a
kombinatorikai jellegűekre és a kamatos kamatra vonatkozókra is.

Hasonlóság, kör

14 óra

Cél

A síkgeometriai ismeretek kibővítése.A transzformációs szemlélet fejlesztése. Geometriai
ismeretek alkalmazása biztos számolási kézség, zsebszámológép célszerű használata. A
középértékek gyakorlati felhasználása. Az esztétikus munkára nevelés.
Követelmény

 A megértés szintjén ismerjék:
az arányossági tételeket a derékszögű háromszögben, a középpontos hasonlósági és a
hasonlósági transzformáció fogalmát,
az összefüggés két pozitív szám számtani és mértani közepe között.

 Az alkalmazás szintjén tudják:
a hasonlósági transzformáció-, a síkidomok hasonlóságának fogalmát, a háromszögek
hasonlósági alapeseteit,
a hasonlóságra vonatkozó számítási, egyszerű szerkesztési feladatok megoldását,
az összefüggés két pozitív szám számtani és mértani közepe között,
az arányossági tételeket a derékszögű háromszögben.

 Legyen nagy gyakorlatuk:
középpontos hasonlósági transzformáció végrehajtásában.
Tartalom

A középpontos hasonlóság és tulajdonságai síkban és térben.
Középpontosan hasonló síkidomok. Hasonlósági transzformációk. Síkidomok
hasonlósága (körök, négyszögek, testek hasonlósága.)
A háromszögek hasonlóságának alapesetei.
A hasonlóság alkalmazásai:háromszög súlyvonalai, súlypontja.
Arányossági tételek a derékszögű háromszögben (magasságtétel, befogótétel).
Hasonló síkidomok területe és hasonló testek térfogata.
A számtani és mértani közép fogalma, összehasonlításuk.
Tanulói tevékenységek

feladatterveket készítenek,
egyszerű szerkesztéseket végeznek,
adatokat rendszereznek, elemeznek,
geometriai feladatokat diszkutálnak,
ötleteket adnak, kipróbálnak és kidolgoznak,
Módszertani javaslatok

az alapfogalmak, tételek és bizonyítások egy részének megbeszélése után célszerű
differenciált egyéni, illetve a csoportos munkára térni,
a geometriai probléma megoldása elemzéssel kezdődik, ahol csoportosíthatók az
ismeretlenek, az adatok, a feltételek, majd megoldottnak tekintve a problémát,
felsorakoztatjuk a létező geometriai ismeretünket és kiszűrjük a használhatókat,
e fejezet is alkalmas a projekt munka adására,
a differenciált feladatok elősegítik a kreatív gondolkodásra nevelést,
a tanórák matematikatörténeti ismeretekkel színesíthetők.

Hegyesszögek szögfüggvényei, vektorok; Szögfüggvények

45 óra

Cél

A trigonometrikus alapfogalmak megismertetése. Az összefüggések gyakorlati alkalmazhatóságának megmutatása. Új függvénytulajdonságok megismerése, függvénytranszformációk további alkalmazása. A négyjegyű fügvénytáblázatok és matematikai
összefüggések célszerü használata.
Követelmény

 A megértés szintjén ismerjék:
a hasonlóságra alapozva a hegyesszögek szögfüggvényeinek szemléletes jelentését,
a sin a, cos a, tg a, ctg a definícióját, szemléletes jelentését hegyesszögekre, a forgásszög
szögfüggvényeinek értelmezése, összefüggés a szög szögfüggvényei között,
a szögfüggvények tulajdonságai (értelmezési tartomány, monotonitás, zérushelyek,
szélsőértékek, periodicitás, értékkészlet )

 Az alkalmazás szintjén tudják:
vektorok számmal való szorzása, vektorok felbontása síkban.
a szögfüggvények közötti egyszerűbb összefüggéseket,
derékszögű háromszög alkotórészeinek kiszámítását szögfüggvények segítségével,
szögfüggvények ábrázolása.

 Legyen nagy gyakorlatuk:
hegyesszögek szögfüggvényeinek "ki- és visszakeresésében" zsebszámológép
segítségével.
Tartalom

Vektorok számmal való szorzása, vektorok felbontása síkban.
Szögfüggvények értelmezése hegyesszögekre. Pótszögek szögfüggvényei.
Összefüggések ugyanazon szög szögfüggvényei között.
Nevezetes szögek szögfüggvényei.
Hegyesszögek szögfüggvényeinek alkalmazása.
Sík- és térgeometriai feladatok megoldása.
A szögfüggvények értelmezési körének kiterjesztése.
0°-360°-ig a szögek szögfüggvényeinek értelmezése.
Forgásszögek és azok szögfüggvényeinek értelmezése.
Szögfüggvények tulajdonságai.
Szögfüggvények ábrázolása, jellemzése.
Szögfüggvények transzformációi.
Egyszerűbb trigonometrikus relációk algebrai és grafikus megoldásai.
Tanulói tevékenységek

szögfüggvényeket keresnek ki és keresnek vissza,
nevezetes szögfüggvényeket határoznak meg síkgeometriai ismeretek alapján,
sík- és térgeometriai feladatokat értelmeznek, modelleznek és diszkutálnak.
Módszertani javaslatok

a fogalmak értelmezése után áttérhetünk a csoportos, illetve az egyéni munkára,
projektmunka adható.
Projektmunka értékelése, otthoni önálló munka értékelése.

Valószínűségszámítás

8 óra

Cél

A problémamegoldó képesség, logikus gondolkodás fejlesztése.
A valós helyzetek értelmezése és értékelése.
Követelmény

 Az alkalmazás szintjén tudják:
a relatív gyakoriság kiszámítását konkrét esetekben,
a valószínűség kiszámítását egyszerű esetekben.
Tartalom

A relatív gyakoriság fogalma.
A klasszikus valószínűség szemléletes fogalma.
A valószínűség becslése.
Módszertani javaslatok

fokozottan építsünk a tanulók egyéni és gazdag ötleteire,
értékeljük a jó egyéni ötleteket.
A továbbhaladás feltételei
– Differenciált feladatmegoldás szóban, írásban.
– Problémamegoldás lépéseinek lejegyzése, tudatosítása, indoklása.
– Geometriai számolási, szerkesztési, bizonyítási feladatok megoldásának tervezése, lejegyzése,
végrehajtása.
– Első- vagy másodfokú egyenletre vezető gyakorlati, mindennapi példák megoldása.
– Szögfüggvények alkalmazása gyakorlati számolási feladatokban.
– Speciális függvények ábrázolása, vizsgálata.
– Hasonló alakzatok vizsgálata a mindennapi életből vett példák alapján.
– Valószínűségi kísérletek végrehajtása, értékelése, a megfelelő valószínűségi modell megalkotása. A
modell alkalmazása.
11. évfolyam
Évi óraszám: 111
Célok, fejlesztési feladatok
Gondolkodási módszerek
– Véges halmaz permutációinak, variációinak, kombinációinak számát megadó képletek ismerete,
alkalmazása egyszerű esetekben. A Pascal-háromszög ismerete, alkalmazása, a binomiális együtthatók
meghatározása. Véges halmaz részhalmazai számának meghatározása.
– A gráf szemléletes fogalma, gráfelméleti alapfogalmak ismerete, egyszerű gyakorlati feladatok
megoldása gráfok segítségével.
Számtan, algebra
– Másodfokúra visszavezethető magasabb fokú egyenletek megoldása új ismeretlen bevezetésével.
– Az n a definíciójának ismerete, alkalmazása. A gyökvonás azonosságainak ismerete és
alkalmazása konkrét feladatokban. Egyszerű gyökös egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása.
– A hatványozás definíciója racionális kitevőre. A hatványozás azonosságainak alkalmazása
racionális kitevő esetén.

– A logaritmus fogalmának ismerete, alkalmazása. A logaritmus azonosságainak ismerete,
alkalmazása konkrét feladatokban. Más alapú logaritmusra történő áttérés képletének ismerete,
alkalmazása. Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek, egyenlőtlenségek és
egyenletrendszerek megoldása. Néhány konkrét gyakorlati példa ismerete a logaritmus alkalmazására.
Függvények, sorozatok
– Az exponenciális és a logaritmus függvény ábrázolása, jellemzése konkrét alapok esetén. Inverz
függvény fogalma; annak ismerete és szemléltetése, hogy adott alapú exponenciális és logaritmus
függvények egymás inverzei.
– A trigonometrikus függvények transzformációi (érték és változó) konkrét példák kapcsán.
– Az egyes függvénytulajdonságok alkalmazása egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása során
egyszerű példákban.
Geometria
– Műveletek (összeadás, kivonás, skalárral való szorzás) koordinátákkal adott vektorokkal, a
műveletek tulajdonságai, alkalmazások.
– Két vektor skaláris szorzata definíciójának, tulajdonságainak ismerete alkalmazása konkrét
feladatokban. A skaláris szorzat koordinátákkal kifejezett alakjának ismerete, alkalmazása.
– Addíciós tételek ismerete, alkalmazása egyszerű esetekben.
– A szinusztétel és a koszinusztétel ismerete, alkalmazása a háromszögek hiányzó adatainak
meghatározására. Alkalmazások egyszerű gyakorlati problémákban.
– Végpontjainak koordinátáival adott szakasz felezőpontja és harmadoló pontjai koordinátáinak
kiszámítása. A háromszög súlypontja koordinátáinak kiszámítása a csúcsok koordinátáiból.
– Két pont távolságának meghatározása a koordináta-rendszerben.
– Irányvektor, normálvektor, irányszög, iránytangens fogalmának ismerete, alkalmazása az egyenes
irányának meghatározására.
– Az egyenes egyenletének fogalma, különböző alakjainak ismerete. Egyenes egyenletének felírása
különböző adatokból. Két egyenes párhuzamosságának és merőlegességének feltétele. Két egyenes
metszéspontjának meghatározása konkrét feladatokban.
– A kör egyenletének fogalma, adott középpontú és sugarú kör egyenletének felírása. Megfelelő
kétismeretlenes másodfokú egyenletből a kör középpontjának és sugarának meghatározása. Kör és
egyenes kölcsönös helyzetének vizsgálata konkrét feladatokban, kör és egyenes közös pontjainak
meghatározása.
– A parabola mint síkbeli ponthalmaz definíciójának ismerete. A parabola tengelyponti egyenletének
ismerete. A parabola és a másodfokú függvény kapcsolatának ismerete.
Valószínűség, statisztika
– A relatív gyakoriság és a valószínűség közötti szemléletes kapcsolat ismerete. Műveletek
eseményekkel konkrét valószínűség-számítási példák kapcsán. Egyszerű feladatok megoldása a
valószínűség klasszikus modelljében
– Példák ismerete statisztikai mintavételekre (visszatevéses mintavétel, binomiális eloszlás).

Kombinatorika és gráfok

11 óra

Cél

A problémamegoldó képesség, logikus gondolkodás fejlesztése.
A kombinatorikai gondolkodásmód kifejlesztése.
A valós helyzetek értelmezése és értékelése.
Követelmény
A megértés szintjén ismerjék:

 a logikai szita formulát,
 a permutáció, a variáció, az ismétléses variáció és a kombináció kiszámítási módjának
az
igazolását,

 a gráfelméleti alapfogalmakat
Az alkalmazás szintjén tudják:

 a permutáció, a variáció az ismétléses variáció és a kombináció alkalmazását
egyszerűbb feladatokban,
 egyszerűbb feladatokat gráfokkal modellezni és megoldani.
Tartalom

A logikai szita.
Sorrendek összeszámlálása, elrendezések, variációk.
Kiválasztások: kombinációk, ismétléses variációk.
Gráfok
Módszertani javaslatok:

 fokozottan építsünk a tanulók egyéni és gazdag ötleteire,
 értékeljük a jó egyéni ötleteket.
Hatvány, gyök, logaritmus

32 óra

Cél

A matematikai fogalom célszerű kiterjesztése, a fogalmak általánosításánál a
permanencia elv használata.
Matematika történeti vonatkozások megismerése.
Számítógép használata a függvényvizsgálatokban és a transzformációkban.
A szakmai ismeretek feldolgozása során eszközszerűen tudják alkalmazni a hatványozás,
a gyökvonás és a logaritmus műveletei.
Az egyenletre vonatkozó és a függvénytani ismeretek bővítése és elmélyítése.
Követelmény

 A megértés szintjén ismerjék:
az n-edik gyök fogalmát,
a logaritmus fogalmát, azonosságait
a racionális kitevőjű hatványok és a gyökös kifejezések közötti kapcsolatot,
az áttérést más alapú logaritmusra
a hatvány-, gyök- és logaritmustáblázatokat.

 Az alkalmazás szintjén tudják:
a gyökös kifejezésekkel a műveleteket,
a gyökös kifejezések értelmezési tartományának a meghatározását,
a logaritmus azonosságainak alkalmazását a logaritmikus kifejezésekkel végzett
műveletekben,
az áttérést más alapú logaritmusra
a logaritmikus kifejezések értelmezési tartományának meghatározását,
az exponenciális függvényt,
a logaritmus-függvényt.

 Legyen nagy gyakorlatuk:
a gyökös kifejezésekkel végzett műveletekben,
hatvány, gyök és logaritmikus kifejezések számértékének a meghatározásában
zsebszámológép segítségével.

Tartalom

Hatványozás általánosítása racionális kitevőre.
Az n-dik gyök fogalma.
Műveletek hatványokkal és gyökös kifejezésekkel.
A 2x, a 10x függvény, az exponenciális függvény vizsgálata, exponenciális folyamatok a
természetben. A logaritmus függvény mint az exponenciális függvény inverze.
Az exponenciális függvény.
A logaritmus fogalma, azonosságai.
A logaritmus függvény.
Az exponenciális és logaritmikus egyenletek. (Másodfokúra visszavezethető
egyenletek, egyenletrendszerek.)
Tanulói tevékenységek

a hatványozásra és a négyzetgyökös kifejezésekre tanult azonosságokat kiterjesztik,
értelmezési tartományokat vizsgálnak,
kapcsolatot keresnek a hatvány, a gyök és a logaritmus között,
az ekvivalencia elvének és a függvények monotonitásának alkalmazásával exponenciális
és logaritmikus egyenleteket oldanak meg,
a kapott eredményeket ellenőrzik,
Módszertani javaslatok

a tanulók önálló munkával vagy közösen átismétlik a hatványozásra és a négyzetgyökvonásra vonatkozó azonosságokat,
célszerű közös munkával általánosítani a hatvány és a gyök fogalmát,
az általánosítás a permanencia elve alapján történik,
közös, illetve egyéni munka váltakozó alkalmazásával gyakorolják a tanult ismereteket,
a függvényábrázolásokat és a transzformációkat számítógépes szoftverekkel színesíthetik,
matematikatörténeti ismeretekkel érdekesebbé tehetjük a fejezetet gazdagíthatjuk a
tanulók ismereteit.
Trigonometria

25 óra

Cél

A vektorokkal kapcsolatos ismeretek ismétlése, rendszerezése, bővítése. A második
évfolyamon szerzett trigonometriai ismeretek bővítése.
A témán keresztül a matematika széleskörű gyakorlati alkalmazhatóságának bemutatása.
A függvénytani fogalmak pontosítása, elmélyítése.
Az esztétikus munkára nevelés.
Követelmény

 A megértés szintjén ismerjék:
a vektorok skaláris szorzatának fogalmát és tulajdonságait,
a sinustétel és a cosinustételt,
azt, hogy, a cosinustétel bizonyos vonatkozásban a Pitagorász-tétel általánosítása,

 Az alkalmazás szintjén tudják:
a vektorokkal végzett műveleteket;
a vektorokkal végzett műveleteket koordinák segítségével;
a pozitív és negatív szögek szögfüggvényei közötti kapcsolatokak
a trigonometrikus függvényeket.

tetszőleges szögek szögfüggvényeinek ki- és visszakeresését, táblázat segítségével.
a sinustételt és a cosinustételt,
a háromszög trigonometrikus területképletének alkalmazását,
a tételek felhasználását egyszerűbb és összetettebb geometriai feladatokban,
távolság, magasság és szög meghatározása gyakorlati feladatokban és a fizikában.
a háromszög köré írható kör sugarának kiszámítását (adott egy oldal és a szemközti
szög),
a skaláris szorzat kiszámítását a definíció alapján, illetve a koordinátákkal.

 Legyen nagy gyakorlatuk:
tetszőleges szögek szögfüggvényeinek ki- és visszakeresésében, zsebszámológép
segítségével.
Tartalom

A szögfüggvényekről tanultak áttekintése.
A vektorokról tanultak ismétlése.
A vektor műveletek és tulajdonságai.(összeadás, kivonás, skalárral való szorzás)
Vektorok felbontása.
Helyvektor, szabadvektor.
Vektorok koordinátái.
Vektorműveletek koordináták segítségével.
Vektorok 90 °-os elforgatottságának koordinátái.
A skaláris szorzat fogalma és tulajdonságai.
A skaláris szorzat kiszámítása koordinátákkal.
Cosinustétel és sinustétel.
A tételek sík- és térbeli alkalmazása.
A háromszög területe, két oldal és a közbezárt szög ismeretében.
Trigonometrikus egyenletek.
Trigonometrikus azonosságok.
Tanulói tevékenységek

a vektorok halmazán műveleteket értelmeznek, végeznek,
sík- és térgeometriai feladatokat értelmeznek oldanak meg, diszkutálnak
egyenleteket oldanak meg és diszkutálnak.
Módszertani javaslatok:

fel kell idézni a korábbi vektorgeometriai és trigonometriai ismereteket,
a témát egyéni vagy csoport munkával célszerű feldolgozni,
célszerű differenciált foglalkoztatást végezni,
a bonyolult trigonometrikus egyenletek helyett ajánlott gyakorlatias feladatok megoldása.
Koordinátageometria

35 óra

Cél

A koordinátageometriai feladatokon keresztül a síkgeometriai, a vektorgeometriai, az
algebrai és a függvénytani ismeretek összekapcsolása.
A megoldási módszerek változatos lehetőségének bemutatása és a legegyszerűbb
kiválasztása.
A tervszerű munkára nevelés.

Követelmény
A megértés szintjén ismerjék:

 az egyenes tanult egyenleteinek a felírását
 a kör egyenletének a felírását,
 általában az alakzat és egyenletének a kapcsolatát,
 az egyenes és a kétismeretlenes elsőfokú egyenlet kapcsolatát,
 a kör és a kétismeretlenes másodfokú egyenlet kapcsolatát.
Az alkalmazás szintjén tudják

 a vektor megadását koordinátákkal, illetve abszolút értékkel és irányszöggel,
 az összeg-, a különbségvektor és vektor számszorosa koordinátáinak
meghatározását, a műveletben részt vevő vektorok koordinátáinak az
ismeretében,
 két pont távolságának kiszámítását,
 a szakasz felező- és harmadolópontja koordinátáinak kiszámítását a szakasz
végpontjaiba mutató helyvektor koordinátáinak a segítségével,
 a háromszög súlypontja koordinátáinak felírását,
 az egyenes irányvektorának, normálvektorának és iránytangensének fogalmát és ezek
kapcsolatát,
 az egyenes irányvektoros vagy normálvektoros vagy iránytényezős egyenletét,
 az egyenesek párhuzamosságának és merőlegességének a feltételét,
 adott középpontú és sugrú körök egyenletének felírását,
 a kör adott pontjában húzott érintő egyenletének felírását,
 kétismeretlenes másodfokú egyenletből a kör középpontjának és sugarának
meghatározását,
 kör és egyenes metszéspontjának meghatározását.

 Legyen nagy gyakorlatuk:
koordinátákkal, illetve abszolút értékkel és irányszöggel megadott vektorok adatainak az
átszámításában,
a vektor 90°-os elforgatottja koordinátáinak a kiszámításában,
a vektor abszolút értékének koordinátákkal történő meghatározásában,
két pont távolságának koordinátageometriai úton való meghatározásában,
egyenesre és körre vonatkozó egyszerűbb feladatok megoldásában.
Tartalom

Helyvektorafogalma, alkalmazásai.
Műveletek koordinátákkal adott vektorokkal.
Szakasz osztópontja.(felezőpontja)
A háromszög súlypontja.
Két pont távolsága.Szakasz hossza.
Az irányvektor, a normálvektor, az iránytangens fogalma.
Az egyenes egyenlete.
A párhuzamosság és merőlegesség feltételei.
Két egyenes metszéspontja.
Az egyenes és az elsőfokú kétismeretlenes egyenlet.
Kör, a kör egyenlete, a kör érintője.
A kör és egyenes kölcsönös helyzete.

Tanulói tevékenységek

szöveges feladatokat elemeznek
feladatterveket készítenek, végrehajtják, diszkutálnak
Kapcsolatot teremtenek a geometriai feladatok és az algebrai eljárások között.
Módszertani javaslatok

a levezetések és az eljárások bemutatása után célszerű differenciált egyéni vagy csoportos
munkára térni,
a geometriai probléma megoldása elemzéssel kezdődik, ahol csoportosíthatók az
ismeretlenek, az adatok, a feltételek, majd kiválaszthatók a megfelelő megoldási
módszerek,
ajánljuk a pontos koordináta-geometriai ábrák készítését,
építsünk a tanulók egyéni ötleteire.
Valószínűség, statisztika

5 óra

Cél

A mindennapi problémák értelmezése, a statisztikai zsebkönyvek,a napi sajtó adatainak
elemzése. A számítógép alkalmazása statisztikai adatok, illetve véletlen jelenségek
vizsgálatára. A modellalkotásra nevelés. A körülmények kellő figyelembe vétele.
Előzetes becslés összevetése a számításokkal.
Követelmény
A megértés szintjén ismerjenek:

 a valószínűség fogalmát
 egyszerű valószínűségszámítási problémákat,
 statisztikai mintavételt.
Az alkalmazás szintjén tudják:

 adathalmazok szemléltetését, táblázatba rendezését,
 táblázattal megadott adatok feldolgozását,
 a relatív gyakoriság és a valószínűség közötti kapcsolatot,
 műveleteket eseményekkel konkrét valószínűségszámítási példák esetén.
Tartalom

Egyszerű valószínűségszámítási problémák.
Néhány konkrét eloszlás vizsgálata.
Műveleteket eseményekkel konkrét valószínűségszámítási példák esetén.( és, vagy, nem
)
Relatív gyakoriság.
A valószínűség klasszikus modellje.
Statisztikai mintavétel.
A továbbhaladás feltételei
– Differenciált feladatmegoldás szóban, írásban.
– Probléma megoldásának lépéseinek lejegyzése, tudatosítása, indoklása. Szükséges adatok gyűjtése
mindennapi életből vett problémák megoldásához.
– Összeszámlálási stratégiák, módszerek. Szemléltetés gráfokkal, mindennapi példák.
– A hatvány, a gyök és a logaritmus fogalmának alkalmazása gyakorlati példákban.

– A mindennapi életből vett geometriai problémák megoldása a szögfüggvények és a kapcsolódó
tételek alkalmazásával.
– A geometria analitikus modelljének alkalmazása egyszerű gyakorlati problémákban.
– Statisztikai minták vizsgálata, következtetések, jóslások.
– Projektek készítése matematika történeti érdekességekről.
– Projektek készítése matematikával kapcsolatos érdekességekről, pl. fraktálok, bűvészmutatványok,
stb.
– Matematikai modellek megjelenítése számítógépen.

12. évfolyam
Évi óraszám: 96 + 32 = 128
Célok, fejlesztési feladatok
Gondolkodási módszerek
– Az „és” (konjunkció), „vagy” (diszjunkció) logikai műveletek értelmezésének ismerete,
alkalmazása összetett állításokban. Az „állítás tagadása” (negáció) logikai művelet ismerete,
alkalmazása. Ezeknek a logikai műveleteknek az összekapcsolása a megfelelő halmazműveletekkel.
– Az implikáció és az ekvivalencia helyes használata állításokban. A „minden” és „van olyan”
kvantorok helyes használata.
– A tanult tételek és definíciók pontos megfogalmazása. A „szükséges”, „elégséges”, „szükséges és
elégséges” feltételek helyes használata feladatokban, tételekben.
Számtan, algebra
– Az előző évfolyamokhoz felsorolt követelmények.
Függvények, sorozatok
– A sorozat fogalmának, különböző megadási módjainak ismerete. A számtani és a mértani sorozat
fogalmának ismerete, az n-edik tag és az első n elem összegének meghatározása, alkalmazása konkrét
feladatokban.
– A kamatoskamat-számítás alkalmazása egyszerű gyakorlati feladatokban.
– A függvénytranszformációk rendszerezett ismerete, alkalmazása a tanult függvényekre. A
függvénytulajdonságok leolvasása a grafikonról konkrét függvények esetén.
Geometria
– Térelemek kölcsönös helyzetének, távolságuk, hajlásszögük definíciójának ismerete.
– A kerület és a terület szemléletes fogalmának ismerete. Speciális síkidomok területképleteinek
ismerete, alkalmazása különböző feladatokban.
– A felszín és a térfogat szemléletes fogalmának ismerete. Hasáb, gúla, forgáshenger, forgáskúp,
gömb, csonkagúla, csonkakúp felszínének és térfogatának kiszámítása konkrét feladatokban a
megfelelő képletbe történő behelyettesítéssel.
Valószínűség, statisztika
– A geometriai valószínűségi modell alkalmazása egyszerű feladatokban.
– Konkrét gyakorlati példák ismerete statisztikai és mintavételi adatok vizsgálatára (pl. minőség
ellenőrzés, közvélemény-kutatás).

Számsorozatok

22 óra

Cél

Az általános iskolában tanult ismeretek kiegészítése és bővítése.
A mindennapi életben egyre gyakrabban előforduló kamatszámítási problémák
megodásához módszer nyújtása. Példa mutatása a matematika alkalmazására a gyakorlati
életben.

Követelmény
A megértés szintjén ismerjék:

 a számsorozat fogalmát (mint speciális függvényt),
 a számsorozat megadási módjait,
 a számsorozat monotonítását,
 a számtani és mértani sorozatra vonatkozó tanult tételek kimondását.

Az alkalmazás szintjén tudják:

 a számtani és mértani sorozat n-edik elemének a kiszámítását,
 a számtani és mértani sorozat első n elemének az összegét,
 a kamatos kamat számítását,
 a számtani és mértani sorozatra tanult összefüggések alkalmazását szöveges feladatok
meg-oldásakor.
Tartalom

A számsorozat fogalma számsorozatok, monotonitása. Példák sorozatokra.
A számtani sorozat fogalma, az n-edik elem kiszámítása.
Az első n elem összege.
A mértani sorozat fogalma, az n-edik elem kiszámítása.
Az első n elem összege.
Kamatos kamat.
Tanulói tevékenységek

 gyakorlati problémákhoz modelleket készítenek,
 a megoldásokat összevetik az adatokkal és a valósággal.
Módszertani javaslatok

 célszerű először általánosan foglalkozni a sorozatokkal és a sorozatok tulajdonságaival,
 ajánlott a differenciált foglalkoztatás.
Kerület- és területszámítás
Cél

Rendszerező összefoglalás. A mérés fogalmának pontosítása.
A térfogat- és a felszínszámítás előkészítése.
Követelmény

 A megértés szintjén ismerjék:
a terület és kerület általános fogalmának szemléletes képét,
a sokszögekre vonatkozó kerületképleteket,
a sokszögekre vonatkozó területképleteket,
kör és részeinek a kerületét és területét (ism.).

 Az alkalmazás szintjén tudják:
síkidomok kerületének és területének a meghatározását (a Pitagorász-tétel, a hasonlóság
és a trigonometria felhasználásával).
Tartalom

A négyszögek kerülete és területe.
A sokszögek kerülete és területe.
A kör és részeinek kerülete és területe.

6 óra

Tanulói tevékenységek

rendszerezik az ismert adatokat, a terület- és a kerület számításához szükségeseket meghatározzák,
kerületet és területet számítanak.
Módszertani javaslatok

célszerű a tanulókkal összegyűjtetni a kerület- és a területszámításhoz szükséges korábbi
ismereteket, majd ezeket közösen kiegészíteni és rendszerezni,
ajánlott a differenciált önálló munka,
matematikatörténettel színesíthető a téma feldolgozása.
Felszín- és térfogatszámítás

30 óra

Cél

A gyakorlati számításokon kívül a térlátás fejlesztése. Az absztrakciós készség
fejlesztése, a felszin és térfogat fogalmának elmélyítésével.
Követelmény
A megértés szintjén ismerjék:

 térfogat és felszín általános fogalmának szemléletes képét,
 a hasáb térfogatképletét,
 a gúla- és a csonka gúla felszín- és térfogatképletét,
 a henger és gömb felszín- és térfogatképletét,
 a forgáskúp és a csonka fogáskúp felszín- és térfogatképletét.

Az alkalmazás szintjén tudják

 a tanult testek származtatását és tulajdonságait;
 - a testek felszínének és térfogatának a meghatározását a tanult sík és térgeometriai
fogalmak és tételek segítségével.
Tartalom

 A testek csoportosítása, származtatása, hálózatuk.
 A hasáb térfogata és felszíne.
 A henger térfogata és felszíne.
 A gúla, kúp, térfogata és felszíne.
 A csonka gúla, csonka kúp térfogata és felszíne.
 A gömb térfogata és felszíne.
Tanulói tevékenységek:

 a térelemek távolságát és szögét meghatározzák,
 felszínt és térfogatot számítanak,
 gyakorlati problémákhoz matematikai modellt alkotnak,
 az eredményeket összevetik az adatokkal, a valósággal,
 ábrákat készítenek.
Módszertani javaslatok

 a térfogat összefüggések igazolására a célszerűség szerint használjuk az átdarabolást,
 a fejezet lehetőséget ad a differenciált foglalkoztatásra és a projekt munkára.
Logika, statisztika

10 óra

Cél

A matematikai logika legfontosabb alapfogalmainak megismerése. A halmazelmélet és a
matematikai logika kapcsolatának bemutatása. A minden szakma számára fontos
informa-tikának alapismeretek nyújtása.
Követelmény
A megértés szintjén ismerjék:

a

logikai műveletek műveleti tulajdonságait (kommutativitás, asszociativitás,
disztributi-vitás),
 valamennyi logikai művelet kifejezhető negáció és konjunkció, vagy negáció és
diszjunkció segítségével
 a szóródást és a szórás fogalmát
Az alkalmazás szintjén tudják

 A matematikai állítás fogalmát,
 az állítások logikai értékét,
 a negációt, konjunkciót, diszjunkciót, implikációt, ekvivalenciát,
 a De Morgan azonosságokat
 az értéktáblázat elkészítését,
 az egyenlet, egyenlőtlenség megoldásában a logikai műveletek jeleit definícióiknak
megfelelően használni,
 grafikonok, táblázatok adatainak leolvasását, értelmezését
Tartalom

Az állítás fogalma.
Az állítás logikai értéke.
A logikai művelet fogalma.
A logikai műveletek: negáció, konjunkció, diszjunkció, implikáció, ekvivalencia.
Az értéktáblázat fogalma és alkalmazása.
Logikai műveletek tulajdonságai: kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás.
De Morgan azonosságok.
Kvantorok, logikai függvények.
A matematikai logika alkalmazása: egyenlet, egyenlőtlenség megoldása.
Tanulói tevékenységek:

 logikai táblázatokat készítenek szöveges feladatokből
 statisztikai adatokat táblázatba foglalnak,
 táblázatok adatait diagramon ábrázolják,
 középértékeket számolnak.
Rendszerező összefoglalás

60 óra

Cél

Az áttekintő és rendszerező képesség fejlesztése.
Általános képük alakuljon ki a matematika módszereiről és a módszerek gyakorlati
alkalmaz-hatóságáról.
Követelmény

Az átismételt témakörök tartalmazzák.

Tartalom

Halmazok.
Algebra I.: számelmélet, algebrai műveletek és algebrai kifejezések.
Algebra II.: egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, egyenlőtlenségrendszerek.
Függvények, sorozatok.
Elemi geometria.
Trigonometria.
Koordináta-geometria.
Geometriai mértékek
Kombinatorika és valószínüség számítás.
Tanulói tevékenységek

a tanulók rendszerezik ismereteiket,
a feladatokhoz adekvát módszert keresnek,
gyakorolják a megoldások pontos leírását.
A továbbhaladás feltételei
– Differenciált feladatmegoldás szóban, írásban.
– Probléma megoldásának lépéseinek megtervezése, lejegyzése, tudatosítása, indoklása. Szükséges
adatok gyűjtése mindennapi életből vett problémák megoldásához.
– A tanult tételek, definíciók rendszerezése, az ismeretek mobilizálásának képessége.
– Térbeliség ábrázolása, modellek, metszetek készítése; térbeli számítások gyakorlati problémák
kapcsán.
– Pénzügyi tervezések, értékelések, gazdaságossági számítások (pl. banki betétek, kölcsönök
kamatai, adóbevallás, költségvetési tervezés).
– Pozitív eredmény értékelése becslési, valószínűségi esélyekkel kapcsolatos feladatoknál. Valós
szituációk valószínűségi vizsgálata.
– Projektek készítése matematikatörténeti érdekességekről.
– Matematikai modellek megjelenítése számítógépen.

FIZIKA
10. évfolyam
Évi óraszám: 74
Célok, fejlesztési követelmények
A természeti jelenségek megfigyeléséből, tapasztalatokból kiindulva ismertetjük fel a lényegi
összefüggéseket, ok-okozati viszonyokat. A diákoknak látniuk kell, hogy a természet törvényei
matematikai formában is leírhatók, és a számítások kísérletileg ellenőrizhetők. A fizikai ismereteket
természeti környezetük megóvásában is hasznosítani kell.
Tudja a diák a jelenségeket, kísérleteket megfigyelni, tapasztalatait rögzíteni.
Ismerje a tanult mennyiségek mértékegységeit.
Tudja a lényegest a lényegtelentől megkülönböztetni.
Tudjon adatokat táblázatba rendezni, grafikonon ábrázolni, adatokat grafikonról leolvasni, ezeket
értelmezni.

Számsorozatok

22 óra

Cél

Az általános iskolában tanult ismeretek kiegészítése és bővítése.
A mindennapi életben egyre gyakrabban előforduló kamatszámítási problémák
megodásához módszer nyújtása. Példa mutatása a matematika alkalmazására a gyakorlati
életben.
Követelmény
A megértés szintjén ismerjék:

 a számsorozat fogalmát (mint speciális függvényt),
 a számsorozat megadási módjait,
 a számsorozat monotonítását,
 a számtani és mértani sorozatra vonatkozó tanult tételek kimondását.

Az alkalmazás szintjén tudják:

 a számtani és mértani sorozat n-edik elemének a kiszámítását,
 a számtani és mértani sorozat első n elemének az összegét,
 a kamatos kamat számítását,
 a számtani és mértani sorozatra tanult összefüggések alkalmazását szöveges feladatok
meg-oldásakor.
Tartalom

A számsorozat fogalma számsorozatok, monotonitása. Példák sorozatokra.
A számtani sorozat fogalma, az n-edik elem kiszámítása.
Az első n elem összege.
A mértani sorozat fogalma, az n-edik elem kiszámítása.
Az első n elem összege.
Kamatos kamat.
Tanulói tevékenységek

 gyakorlati problémákhoz modelleket készítenek,
 a megoldásokat összevetik az adatokkal és a valósággal.

Módszertani javaslatok

 célszerű először általánosan foglalkozni a sorozatokkal és a sorozatok tulajdonságaival,
 ajánlott a differenciált foglalkoztatás.
Kerület- és területszámítás

6 óra

Cél

Rendszerező összefoglalás. A mérés fogalmának pontosítása.
A térfogat- és a felszínszámítás előkészítése.
Követelmény

 A megértés szintjén ismerjék:
a terület és kerület általános fogalmának szemléletes képét,
a sokszögekre vonatkozó kerületképleteket,
a sokszögekre vonatkozó területképleteket,
kör és részeinek a kerületét és területét (ism.).

 Az alkalmazás szintjén tudják:
síkidomok kerületének és területének a meghatározását (a Pitagorász-tétel, a hasonlóság
és a trigonometria felhasználásával).
Tartalom

A négyszögek kerülete és területe.
A sokszögek kerülete és területe.
A kör és részeinek kerülete és területe.
Tanulói tevékenységek

rendszerezik az ismert adatokat, a terület- és a kerület számításához szükségeseket meghatározzák,
kerületet és területet számítanak.
Módszertani javaslatok

célszerű a tanulókkal összegyűjtetni a kerület- és a területszámításhoz szükséges korábbi
ismereteket, majd ezeket közösen kiegészíteni és rendszerezni,
ajánlott a differenciált önálló munka,
matematikatörténettel színesíthető a téma feldolgozása.
Felszín- és térfogatszámítás

30 óra

Cél

A gyakorlati számításokon kívül a térlátás fejlesztése. Az absztrakciós készség
fejlesztése, a felszin és térfogat fogalmának elmélyítésével.
Követelmény
A megértés szintjén ismerjék:

 térfogat és felszín általános fogalmának szemléletes képét,
 a hasáb térfogatképletét,
 a gúla- és a csonka gúla felszín- és térfogatképletét,
 a henger és gömb felszín- és térfogatképletét,

 a forgáskúp és a csonka fogáskúp felszín- és térfogatképletét.
Az alkalmazás szintjén tudják

 a tanult testek származtatását és tulajdonságait;
 - a testek felszínének és térfogatának a meghatározását a tanult sík és térgeometriai
fogalmak és tételek segítségével.
Tartalom

 A testek csoportosítása, származtatása, hálózatuk.
 A hasáb térfogata és felszíne.
 A henger térfogata és felszíne.
 A gúla, kúp, térfogata és felszíne.
 A csonka gúla, csonka kúp térfogata és felszíne.
 A gömb térfogata és felszíne.
Tanulói tevékenységek:

 a térelemek távolságát és szögét meghatározzák,
 felszínt és térfogatot számítanak,
 gyakorlati problémákhoz matematikai modellt alkotnak,
 az eredményeket összevetik az adatokkal, a valósággal,
 ábrákat készítenek.
Módszertani javaslatok

 a térfogat összefüggések igazolására a célszerűség szerint használjuk az átdarabolást,
 a fejezet lehetőséget ad a differenciált foglalkoztatásra és a projekt munkára.
Logika, statisztika

10 óra

Cél

A matematikai logika legfontosabb alapfogalmainak megismerése. A halmazelmélet és a
matematikai logika kapcsolatának bemutatása. A minden szakma számára fontos
informa-tikának alapismeretek nyújtása.
Követelmény
A megértés szintjén ismerjék:

a

logikai műveletek műveleti tulajdonságait (kommutativitás, asszociativitás,
disztributi-vitás),
 valamennyi logikai művelet kifejezhető negáció és konjunkció, vagy negáció és
diszjunkció segítségével
 a szóródást és a szórás fogalmát
Az alkalmazás szintjén tudják

 A matematikai állítás fogalmát,
 az állítások logikai értékét,
 a negációt, konjunkciót, diszjunkciót, implikációt, ekvivalenciát,
 a De Morgan azonosságokat
 az értéktáblázat elkészítését,
 az egyenlet, egyenlőtlenség megoldásában a logikai műveletek jeleit definícióiknak
megfelelően használni,
 grafikonok, táblázatok adatainak leolvasását, értelmezését

Tartalom

Az állítás fogalma.
Az állítás logikai értéke.
A logikai művelet fogalma.
A logikai műveletek: negáció, konjunkció, diszjunkció, implikáció, ekvivalencia.
Az értéktáblázat fogalma és alkalmazása.
Logikai műveletek tulajdonságai: kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás.
De Morgan azonosságok.
Kvantorok, logikai függvények.
A matematikai logika alkalmazása: egyenlet, egyenlőtlenség megoldása.
Tanulói tevékenységek:

 logikai táblázatokat készítenek szöveges feladatokből
 statisztikai adatokat táblázatba foglalnak,
 táblázatok adatait diagramon ábrázolják,
 középértékeket számolnak.
Rendszerező összefoglalás

60 óra

Cél

Az áttekintő és rendszerező képesség fejlesztése.
Általános képük alakuljon ki a matematika módszereiről és a módszerek gyakorlati
alkalmaz-hatóságáról.
Követelmény

Az átismételt témakörök tartalmazzák.
Tartalom

Halmazok.
Algebra I.: számelmélet, algebrai műveletek és algebrai kifejezések.
Algebra II.: egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, egyenlőtlenségrendszerek.
Függvények, sorozatok.
Elemi geometria.
Trigonometria.
Koordináta-geometria.
Geometriai mértékek
Kombinatorika és valószínüség számítás.
Tanulói tevékenységek

a tanulók rendszerezik ismereteiket,
a feladatokhoz adekvát módszert keresnek,
gyakorolják a megoldások pontos leírását.
Hőtan

15 óra

Részei Tartalmak

Hőtani alapjelenségek
- Hőtágulás, hőmérséklet mérése

(2 óra)

Gázok állapotváltozásai
(6 óra)
- Állapotjelzők, (hőmérséklet, térfogat, nyomás, anyagmennyiség)

- Boyle-Mariotte és Gay-Lussac törvények
- Kelvin-féle hőmérsékleti skála
- Az egyesített gáztörvény
- Ideális gázok részecskemodellje
A hőtan főtételei
(2 óra)
- A hőtan I. főtétele (energia-megmaradás megfogalmazása
- A hőtan II. főtétele (a folyamatok iránya)
Halmazállapot-változások
(3 óra)
- Olvadás-fagyás, forrás / párolgás-lecsapódás jellemzése
- A nyomás szerepe a halmazállapot-változásokban
- Halmazállapot-változások energetikai vizsgálata, olvadáshő, párolgáshő
A hőterjedés
(1 óra)
- Hősugárzás, hővezetés, hőáramlás kísérleti vizsgálata
Hőtani jelenségek az időjárásban
(1 óra)
- Hétköznapi jelenségek egyszerű fizikai értelmezése

Fénytan
Részei Tartalmak

Geometriai optika (10 óra)
- A fény egyenes vonalú terjedése, árnyékjelenségek, terjedési sebesség.
- A fényvisszaverődés törvényei.
- Sík- és gömbtükrök képalkotása.
- A törés és teljes visszaverődés jelensége, a törési törvény.
- Lencsék képalkotása, optikai eszközök (fényképezőgép, távcső, mikroszkóp).

(15 óra)

Hullámoptika
(5 óra)
- A fény hullámtulajdonságainak kísérleti vizsgálata: elhajlás résen, rácson,
interferencia,
fénypolarizáció.
- A fehér fény színekre bontása, színkeverés.
Rendszerezés számonkérés

(4 óra)

A továbbhaladás feltételei
Ezt a fejezetet úgy kell tekinteni, mint a kívánatos célt. Mivel a szakközépiskolások fizikatanulmányai
két év után befejeződnek. Előreláthatólag a továbbhaladásukhoz nem kell alapvizsgát tenni fizikából.
Ennek megfelelően a továbbhaladás feltételei nem fizikatételeket sorol fel, hanem a minden
érettségizettől elvárható természettudományos alapműveltséget.
• Tudatosodni kell a tanulókban, hogy a természet egységes egész. Szétválasztását résztudományokra
csak az áttekinthetőség, tanulhatóság indokolja.
• A fizika törvényei a többi természettudományban és a műszaki tudományokban is érvényesek, és
azokat máshol is felhasználják.
• Konkrét jelenségeket tudjon besorolni a fizika főbb fejezetei alá.
• Tudjon különbséget tenni a hipotézis és a kísérletileg igazolt állítás között.
• Tudja eldönteni, hogy egy kísérletből egy adott következtetés levonható-e vagy sem.
• Ismerje az energiafajtákat, energiatermelési módokat, a különböző energiatípusok felhasználásának
előnyeit, hátrányait.
• Legyen tisztában azzal, hogy a fizikai elméletek sohasem lehetnek lezártak és véglegesek, újabb
felfedezések alapján állandóan módosulnak.
• Ismerjen néhány konkrét kapcsolódási pontot a fizikai elméletek és a gondolkodás egyéb területei
között.
• Tudja a különböző információhordozókat megadott témakörben ismeretek szerzésére használni.
• Tudjon különbséget tenni a természettudományos módszerekkel igazolt állítások és a manipuláció
között.

11.évfolyam
Évi óraszám: 37
Célok, fejlesztési követelmények
Ismerjék a tanulók a hullámokat jellemző legfontosabb fizikai mennyiségeket, a fény terjedési
jelenségeit. Legyenek képesek értelmezni az elektromos állapotot, értsék és tudják az egyenáram
kialakulásának feltételeit, az áramerősség fogalmát, Ohm törvényét, az ellenállás fogalmát,
szerezzenek jártasságot a mértékegységek alkalmazásában, egyszerű feladatok megoldásában.
Ismerjék a mágneses mező sajátosságait, a kvalitatív értelmezés szintjén ismerjék és értsék az
elektromos és mágneses mező kölcsönhatását tükröző legalapvetőbb jelenségeket, Lorentz erőt.
Legyenek képesek megmagyarázni a váltakozó áram keletkezését, önindukciót, és a transzformátor
működését.
Legyenek tisztában egyszerű áramkörök fázisviszonyaival, a pillanatnyi érték, max. érték, effektív
érték fogalmával, ismerjék az elektromágneses hullámok keletkezését, legfontosabb jellemzőit,
terjedési tulajdonságait.
Legyen kielégítően helyes elképzelésük az atomi méreteket illetően, ismerjék az atom fő részeit,
tudják az atom mely részéből származik a fénykibocsátás, és honnan a radioaktív sugárzás.
Az elektron és a foton példáján ismerjék a részecske-hullám dualista elméletet.

Legyenek elemi fokon tájékozottak a Naprendszerrel, Univerzummal kapcsolatos alapismeretekben,
ismerjék az anyag szerveződési formáit.
Ismerjék a Nap és néhány csillag alapvető tulajdonságait, legyen nagyvonalakban helyes elképzelésük
a Tejútrendszerről, ezen belül a Naprendszer elhelyezkedéséről.
Tudja a diák a jelenségeket, kísérleteket megfigyelni, tapasztalatait rögzíteni.
Ismerje a tanult mennyiségek mértékegységeit.
Tudja a lényegest a lényegtelentől megkülönböztetni.
Tudjon adatokat táblázatba rendezni, grafikonon ábrázolni, adatokat grafikonról leolvasni, ezeket
értelmezni.

Elektromágnesség

(52 óra)

Részei Tartalmak

Elektrosztatika
(20 óra)
- Elektromos alapjelenségek
- Az elektromos tér
Egyenáramok
(20 óra)
- Az egyenáram
- Elektromos energia és teljesítmény
Elektromágneses indukció
(12 óra)
- A mágneses tér, elektromágneses hullámok
- Lorentz-erő
- Mozgási indukció
- Nyugalmi indukció
- Elektromágneses hullámok
(20 óra)

Modern fizika
Részei Tartalmak

Anyagszerkezet
(8 óra)
- Az anyag atomos szerkezete
- A fény kettős természete
- Az elektronok kettős természete
- Az atom szerkezete
Az atommag szerkezete
- A radioaktivitás
- Maghasadás és magfúzió

(6 óra)

Csillagászat
- Csillagfejlődés
- A kozmológia alapjai

(6 óra)

A továbbhaladás feltételei
Ezt a fejezetet úgy kell tekinteni, mint a kívánatos célt. Mivel a szakközépiskolások fizikatanulmányai
két év után befejeződnek. Előreláthatólag a továbbhaladásukhoz nem kell alapvizsgát tenni fizikából.
Ennek megfelelően a továbbhaladás feltételei nem fizikatételeket sorol fel, hanem a minden
érettségizettől elvárható természettudományos alapműveltséget.

• Tudatosodni kell a tanulókban, hogy a természet egységes egész. Szétválasztását résztudományokra
csak az áttekinthetőség, tanulhatóság indokolja.
• A fizika törvényei a többi természettudományban és a műszaki tudományokban is érvényesek, és
azokat máshol is felhasználják.
• Konkrét jelenségeket tudjon besorolni a fizika főbb fejezetei alá.
• Tudjon különbséget tenni a hipotézis és a kísérletileg igazolt állítás között.
• Tudja eldönteni, hogy egy kísérletből egy adott következtetés levonható-e vagy sem.
• Ismerje az energiafajtákat, energiatermelési módokat, a különböző energiatípusok felhasználásának
előnyeit, hátrányait.
• Legyen tisztában azzal, hogy a fizikai elméletek sohasem lehetnek lezártak és véglegesek, újabb
felfedezések alapján állandóan módosulnak.
• Ismerjen néhány konkrét kapcsolódási pontot a fizikai elméletek és a gondolkodás egyéb területei
között.
• Tudja a különböző információhordozókat megadott témakörben ismeretek szerzésére használni.
• Tudjon különbséget tenni a természettudományos módszerekkel igazolt állítások és a manipuláció
között.

KÉMIA
9. évfolyam
Évi óraszám: 74
Célok, fejlesztési feladatok
A kémia tanításának célja és feladata, hogy a tanulók fokozatosan sajátítják el azt a kémiai
műveltségtartalmat és szemléletet, amely a 21. század kulturált emberét képessé teszi arra, hogy a
környezetében megjelenő és mindennapi tevékenységében felhasználásra kerülő anyagok kémiai
tulajdonságait, hatásait, a kémiai jelenségeket és azok összefüggéseit, törvényeit megértse, és segíti őt
az anyagok tudatos felhasználásában. Az anyag sokféleségének bemutatása mellett e sokféleség
osztályozásával meg kell mutatni, hogy az néhány egyszerű elv alapján jól megérthető és kezelhető. A
továbbfejleszthető ismeretanyag és a szemléletmód járuljon hozzá a tanulók egységes természet- és
társadalomképének formálásához, egyéni képességeik felismeréséhez és fejlesztéséhez, a
természettudományok iránti érdeklődés és az önművelés iránti igény felkeltéséhez. A tanulók tudjanak
ismeretekhez jutni a természeti és technikai környezet jelenségeinek, folyamatainak megfigyelése,
mérése, vizsgálata és értelmezése, illetve az ismeretterjesztő irodalom, a könyvtár és az elektronikus
információhordozók révén. Legyenek képesek természettudományok körébe tartozó különböző
problémák felismerésére. A kémia tanulása alakítson ki felelősségteljes tudást az élő környezet
megóvása és az egészséges életmód megvalósítása érdekében.
Bevezetés

2 óra

Cél

A tanulók szerves vegyületekkel kapcsolatos alapvető ismeretének elsajátíttatása.
Követelmény
A tanuló legyen képes:

meghatározni a szerves vegyület fogalmát;
jellemezni a szerves vegyületeket;
indokolni a szerves vegyületek külön tárgyalásának okait;
röviden ismertetni a szerves kémia történetét;
ismertetni a szerves vegyületek csoportosításának szempontjait;
meghatározni a funkciós csoport fogalmát.
Tartalom

A szerves kémia története; a kutatás főbb állomásai
A szerves anyagok közös, jellemző tulajdonságai
A szerves vegyületek elkülönített tárgyalásának oka
A szerves vegyületek csoportosítása; a funkciós csoport fogalma, a vegyületek
csoportosítása a funkciós csoport alapján.
A szénhidrogének

16 óra

Cél

A szénhidrogének alapvető tulajdonságainak, a gyakorlati életben felhasználásuknak
elsajátíttatása. A szerves kémiai ismeretek megalapozása.

Követelmény
A tanuló legyen képes:

meghatározni a homológ sor fogalmát;
elnevezni a legfontosabb szénhidrogéneket;
ismertetni a IUPAC nomenklaturát;
alkalmazni a nevezéktant a szénhidrogének összeg-, szerkezeti- és atomcsoportos
képletek felírásánál normál és elágazásos szénlánc esetén egyaránt;
megérteni a konstitúciós izomeriát;
ismertetni, hogyan változnak a fizikai tulajdonságok a szénatomszám növekedésével;
megérteni a szénhidrogének reakciókészségét;
ismertetni az alkánok (metán, etán, bután) fizikai és kémiai tulajdonságait;
megérteni az alkánok felhasználási lehetőségeit;
ismertetni a kőolaj és a földgáz keletkezését, feldolgozásukat, az egyes kőolaj frakciókat
és azok felhasználását;
megérteni az oktánszám fogalmát;
ismertetni a krakkolás fogalmát és célját;
ismertetni az alkének fogalmát, csoportosítását, reakciókészségét;
ismertetni a benzol fizikai tulajdonságait;
értelmezni a benzol aromás jellegét, a szubsztitúciós reakciókat, előállítását,
felhasználását;
ismertetni a benzol legfontosabb származékait (toluol, xilol), felhasználásukat;
Tartalom

A szén központi szerepe.
A földgáz összetevői.
Szénhidrogének.
A metán, égése, hőbontása.
PB-gáz.
A kőolaj, kőolajfeldolgozás.
Kőolajpárlatok és felhasználásuk különös tekintettel a környezeti problémákra
(olajszennyeződés a vizekben, talajban, kipufogógázok)
A szerves vegyületek nagy számának oka, csoportosításuk.
A telített szénhidrogének homológ sora, általános képlet, konstitúció, konstitúciós
izoméria, elnevezések.
Telített szénhidrogének égése, reakciója halogénekkel.
A kőolajfeldolgozás aromás vegyületei.
Benzol és mérgező hatása.
Fontosabb halogénezett szénhidrogének.
Telítetlen szénhidrogének és származékaik; Műanyagok
Cél

A tanulók gyakorlati jelentőséggel bíró telítetlen szénhidrogénekkel és halogénezett
szénhidrogénekkel kapcsolatos ismereteinek megalapozása.
Követelmény
A tanuló legyen képes:

értelmezni a hidrogén-, halogén-, hidrogén-klorid és víz addiciós reakciókat;
értelmezni a polimerizációt, a monomer, polimer fogalmakat;

9 óra

ismertetni az etén és az etin fizikai tulajdonságait, ismertetni a Dissous-gáz összetételét,
gyakorlati alkalmazását;
értelmezni az etén és az acetilén reakcióit, előállítási módját, felhasználásukat;
ismertetni a vegyületek elnevezését, a vegyületcsoport általános fizikai tulajdonságait;
ismertetni az alkil-kloridok (triklór-metán, szén-tetra-klorid) fizikai tulajdonságait,
gyakorlati felhasználásukat;
ismertetni a freon összetételét, környezetkárosító szerepét;
ismertetni az alkének halogénezett származékainak (vinil-klorid, tetrafluor-etén) fizikai
és kémiai tulajdonságait;
megérteni az előállítási módokat;
megérteni a monomer fogalmát, a polimerizációs műanyagok előállítását;
alkalmazni az alkinek kémiai reakcióit a vinilklorid gyártásban.
megérteni a műanyagok fogalmát, szerkezetét, a szerkezet és a fizikai és kémiai
tulajdonságok közötti kapcsolatot, a műanyagok csoportosítását,
megmunkálhatóságukat;
ismertetni a természetes eredetű (cellulóz alapú-, fehérje alapú és kaucsuk alapú)
műanyagok tulajdonságait, felhasználási területeiket;
ismertetni a polimerizációs műanyagok (szilikonok, PE, PP, PS, PVC) tulajdonságait,
felhasználási területeiket;
megérteni az etilén, a propilén, a sztirol és a vinilklorid monomerek polimerizációját;
ismertetni a polikondenzációs műanyagok (fenoplasztok, aminoplasztok, poliészterek,
poliamidok) tulajdonságait, felhasználási területeiket;
megérteni a műanyagok hasznosítási nehézségeit, a környezetkárosító hatásokat.
Tartalom

Telítetlen szénhidrogének.
Etén, etin.
Addíció, polimerizáció.
Az alkének ipari jelentősége (polietilén,polipropilén, polisztirol).
Izoprén, kaucsuk, gumi.
Polimerizációs műanyagok, tulajdonságaik, jelentőségük.
A halogénezett szénhidrogének (freon, vinil-klorid, PVC, teflon) élettani és környezeti
hatása.
Természetes és szintetikus eredetű műanyagok.
OXIGÉNTARTALMÚ VEGYÜLETEK: Alkoholok
Cél

A legfontosabb alkoholok és a formaldehid jellemző tulajdonságainak elsajátíttatása.
Követelmény
A tanuló legyen képes:

ismertetni asz alkoholok nevezéktanát;
megérteni az alkoholok csoportosítását;
alkalmazni a homológ sor fogalmát az alkoholok összetételének megállapításához;
ismertetni a metanol, az etanol, a glikol és a glicerin fizikai és kémiai tulajdonságait,
élettani hatásukat, felhasználásukat;
megérteni a metanol keletkezési folyamatát, előállítását, égési folyamatát,
felhasználásának lehetőségeit;

5 óra

megérteni az alkoholos erjedés folyamatát, az alkohol oxidációját, az etilalkohol
szintetikus előállítási módját;
ismertetni az etil- és metilalkohol élettani hatását;
megérteni a metil- és az etilalkohol megkülönböztetésének nehézségeit és a belőle
származó problémákat;
ismertetni az etilalkohol felhasználását;
ismertetni a glikol és a glicerin fizikai és kémiai tulajdonságait, jelentőségüket, felhasználásukat
megérteni a glikol oldat fagyáspontjának koncentrációfüggését;
ismertetni a formaldehid élettani hatását.
Tartalom

Alkoholok funkciós csoportja.
Általános szerkezetük.
A metanol, etanol.
Egyéb fontos alkoholok.
Az alkoholizmus.
Az alkoholok lebontásának termékei a szervezetben, az aldehidek.
A formaldehid és fehérjékre gyakorolt hatása.
A karbonsavak
Cél

A mindennapi életben használatos karbonsavak és hidroxi-karbonsavak tulajdonságainak,
kezelésüknek, felhasználásuknak elsajátíttatása.
Követelmény
A tanuló legyen képes:

ismertetni a karbonsavak elnevezését, csoportosítását;
ismertetni az egyértékű karbonsavak homológ sorát;
megérteni a szerkezet és a fizikai és kémiai tulajdonságok közötti összefüggést;
megérteni a karbonsavak általános reakcióit: a protolitikus reakciókat, a sóképzést, az
észterképzést;
ismertetni a hangyasav, az ecetsav fizikai tulajdonságait;
megérteni a hangyasav előállítását, felhasználását, az ecetsav biológiai és szintetikus
úton való előállítását, felhasználását;
ismertetni a benzoesav és a szalicilsav fizikai tulajdonságait,felhasználásukat;
ismertetni a szalicilsav és kalcium-sójának gyakorlati alkalmazását;
ismertetni az oxálsav tulajdonságait, előfordulását;
ismertetni a tejsav, a borkősav és citromsav felhasználását;
megérteni a tejsav biológiai jelentőségét, a szőlőcukor tejsavas erjedését.
Tartalom

A karbonsavak szerkezete.
A hangyasav, az ecetsav.
Biológiai szempontból fontos karbonsavak (tejsav, borkősav, citromsav, tejsav, stb.).

5 óra

A karbonsavészterek

8 óra

Cél

A fontosabb gyümölcsészterek, valamint a zsírok és olajok tulajdonságainak elsajátíttatása.
Követelmény
A tanuló legyen képes:

ismertetni az észterképződést, mint egyensúlyi folyamatot, az elszappanosítás
folyamatát;
megérteni az észterek kondenzációval történő keletkezését, az észterkötést;
megkülönböztetni az ásványi- és karbonsav észtereket;
megérteni az észterek elnevezését, csoportosítását;
ismertetni a gyümölcsészterek tulajdonságait, felhasználását;
ismertetni a gliceridek (a zsírok és az olajok) fizikai és kémiai tulajdonságait;
megérteni a vegyes észterek keletkezését, a zsírok biológiai jelentőségét, az olajok
keményítését, az olajok száradását,
ismertetni a szappanok előállítását, tisztító hatását, a környezeti ártalmakat;
megérteni a szappanok vizes oldatának kémhatását;
alkalmazni a vízkeménység fogalmát a szappan veszteség és vízkeménység közötti
kapcsolatban
alkalmazni a reakcióegyenletek írását a víz és szappan közötti reakciókban;
Tartalom

Az észterek általános jellemzése
az észterek fogalma, szerkezete, elnevezése
az észterek tulajdonságai, hidrolízisük
az észterek előállítása
A gliceridek képződésében részt vevő vegyületek.
A zsírok és olajok tulajdonságai.
Margaringyártás.
A szappanok, vizes oldatuk kémhatása,a tisztítóhatásuk mechanizmusa.
Szintetikus mosószerek, kozmetikumok
Rendszerező ismétlés, kiegészítés
A továbbhaladás feltételei
képesek legyenek következtetések levonására, ítéletalkotásra az önállóan végzett célirányos
megfigyeléseik és kísérleteik eredményeiből
képesek legyenek a jelenségek közötti hasonlóságok és különbségek felismerésére
legyenek képesek arra, hogy gondolataikat szóban és írásban nyelvileg helyesen, világosan,
szabatosan, a kémiai szakkifejezések helyes alkalmazásával fogalmazzák meg
ábrákat, grafikonokat, táblázati adatokat tudjanak értelmezni, számítási feladatokat megoldani,
ismerjék és alkalmazzák a problémamegoldás elemi műveleteit
tudják magyarázni ismereteik mennyisége és mélysége szerint a természeti jelenségeket és
folyamatokat, valamint a technikai alkalmazásokat
használjanak modelleket
szerezzenek gyakorlottságot az információkutatásban
legyenek alkalmasak arra, hogy elméleti ismereteiket a mindennapok által felvetett kérdések
megoldásában alkalmazzák

2 óra

ismerjék fel az ismereteikhez kapcsolódó környezeti problémákat, ismereteik járuljanak hozzá
személyiségük pozitív formálásához
tudják, hogy az egészség és a környezet épsége semmivel sem pótolható érték
legyenek tájékozottak arról, hogy a természettudomány fejlődése milyen szerepet játszik a
társadalmi folyamatokban, a különböző népek, országok tudósai, kutatói egymásra épülő munkájának
az eredménye, és e munkában jelentős szerepet töltenek be a magyar tudósok, kutatók is

10. évfolyam
Évi óraszám: 74
Célok, fejlesztési feladatok
A kémia tanításának célja és feladata, hogy a tanulók fokozatosan sajátítják el azt a kémiai
műveltségtartalmat és szemléletet, amely a 21. század kulturált emberét képessé teszi arra, hogy a
környezetében megjelenő és mindennapi tevékenységében felhasználásra kerülő anyagok kémiai
tulajdonságait, hatásait, a kémiai jelenségeket és azok összefüggéseit, törvényeit megértse, és segíti őt
az anyagok tudatos felhasználásában. Az anyag sokféleségének bemutatása mellett e sokféleség
osztályozásával meg kell mutatni, hogy az néhány egyszerű elv alapján jól megérthető és kezelhető. A
továbbfejleszthető ismeretanyag és a szemléletmód járuljon hozzá a tanulók egységes természet- és
társadalomképének formálásához, egyéni képességeik felismeréséhez és fejlesztéséhez, a
természettudományok iránti érdeklődés és az önművelés iránti igény felkeltéséhez. A tanulók tudjanak
ismeretekhez jutni a természeti és technikai környezet jelenségeinek, folyamatainak megfigyelése,
mérése, vizsgálata és értelmezése, illetve az ismeretterjesztő irodalom, a könyvtár és az elektronikus
információhordozók révén. Legyenek képesek természettudományok körébe tartozó különböző
problémák felismerésére. A kémia tanulása alakítson ki felelősségteljes tudást az élő környezet
megóvása és az egészséges életmód megvalósítása érdekében.

.
A szénhidrátok
Cél

Ismerjék meg a tanulók a fontosabb cukrokat, a keményítő és a cellulóz tulajdonságait és a
gyakorlati jelentőségüket.
Követelmény
A tanuló legyen képes:

ismertetni a szénhidrátok csoportosítását;
ismertetni a monoszacharidok (szőlőcukor, galaktóz, gyümölcscukor) fizikai tulajdonságait, a monoszacharidok felhasználását, élettani szerepét;
megérteni a fotoszintézist, a szőlőcukor alkoholos, ecetsavas, tejsavas erjedését;
ismertetni a diszacharidok fizikai tulajdonságait, csoportosításukat, előfordulásukat, előállításukat;
megérteni a répacukor, a maltóz és a cellobióz, laktóz szerkezetét, felhasználásukat;
ismertetni a poliszacharidok csoportosítását, szerkezetét, a polikondenzáció foka és a
molekulaméret kapcsolatát;
ismertetni a keményítő fizikai tulajdonságát, kimutatási reakcióját, a glikogén élettani
szerepét;
megérteni a keményítő savas hidrolízisét;
ismertetni a cellulóz keletkezését, felhasználását, előfordulását;

8 óra

Tartalom

Egyszerű cukrok és funkciós csoportjuk.
A szőlőcukor és gyümölcscukor szerkezete, tulajdonságai, biológiai jelentőségük.
A fotoszintézis, az erjedés.
Diszacharidok: maláta-, árpa-, és répacukor, biológiai jelentőségük.
Cukor, szeszgyártás.
Nagymolekulájú szénhidrátok: a keményítő és a cellulóz.
Papírgyártás.
Fehérjék

4 óra

Cél

Az aminosavak szerkezetének és jelentőségének a tanulókkal való megismertetése.
A fehérjének, mint az élő szervezetek építőanyagainak megismertetése a tanulókkal.
Követelmény
A tanuló legyen képes:

megérteni az aminosavak összetételét, szerkezetét, csoportosítását, az alfa-aminosavak
jelentőségét;
ismertetni a glicin és az alanin tulajdonságait;
megérteni a peptidkötést, az ikerionos forma-, az izoelektromos pont-, az esszenciális
aminosav fogalmakat;
magyarázni az aminosavak amfoter tulajdonságát,
ismertetni a fehérjék fizikai tulajdonságait, csoportosítását;
megérteni a fehérjék keletkezését, elsőrendű szerkezetét;
megérteni a másod- harmad- és negyedleges szerkezeteket;
megérteni a fehérjék változásait savak, lúgok, nehézfémsók, melegítés és mechanikai
hatásokra;
magyarázni a denaturálódás jelenségét
megérteni a fehérjék szerepét az élő szervezetben.
Tartalom

A természetes eredetű aminosavak általános szerkezete, az aminocsoport bázikussága,
ikerion, amfotéria.
A fehérjék képződése, szerkezete,tulajdonságaik, csoportosításuk.
A fehérjék tulajdonságának változása fizikai és kémiai hatásokra.
A fehérjék biológiai szerepe.
A nukleinsavak
Cél

A nukleinsavak élettani jelentőségének, biológiai funkcióinak megismertetése a tanulókkal.
Követelmény
A tanuló legyen képes:

ismertetni a nukleinsavak élettani jelentőségét;
a porfinvázas és a purinvázas vegyületeket;
megérteni a nukleinsavak hidrolízisének termékeit;
ismertetni a DNS és az RNS összetételét, a kettős spirál szerkezetet;
megérteni a DNS és az RNS biológiai funkcióját, élettani szerepét.

4 óra

Tartalom

A DNS és az RNS alkotórészei, a nukleotidok kapcsolódása,bázissorrend.
A DNS kettős hélix.
A nukleinsavak jelentősége.
Biológiai jelentőségű szerves vegyületek

2 óra

Cél

A tanulók biológiai jelentőségű, szenvedélybetegségekkel
vegyületekkel kapcsolatos ismereteinek megalapozása.

összefüggő

szerves

Követelmény
A tanuló legyen képes:

ismertetni a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos legfontosabb szerves vegyületeket,
megérteni a hatásmechanizmust, a hozzászokás és függőség kialakulásának élettani
veszélyeit
Tartalom

A szenvedélybetegségekkel kapcsolatos nitrogéntartalmú szerves vegyületek (nikotin, tein,
koffein, kábítószerek).
Hatásmechanizmus, hozzászokás, függőség.
Környezeti szerves kémia

7 óra

Cél

A tanulók környezetvédelemmel kapcsolatos ismereteinek megalapozása.
A globális és a közvetlen környezetünkben megjelenő helyi környezeti problémák okainak
következményeinek tisztázása
Követelmény
A tanuló legyen képes:

ismertetni a tanult kémiai anyagok környezetkárosító hatását,
alkalmazás szintjén megérteni a hulladékok tárolásának problémáit,
megérteni a veszélyes hulladékok környezetkárosító szerepét.
Tartalom

Ólomtartalmú üzemanyagok.
Katalizátor a gépjárművekben.
Környezetbarát gépjármű-üzemanyagok.
A kipufogó gázok szerepe az üvegházhatásban.
Az ózonpajzs vékonyodása.
Szennyvíz.
Háztartási veszélyes hulladékok (elem, akkumulátor, gyógyszer, festék).
A hulladékégetés problémái.
Veszélyes hulladékok a mezőgazdaságban.
Rendszerező ismétlés, kiegészítés
A továbbhaladás feltételei

2 óra

képesek legyenek következtetések levonására, ítéletalkotásra az önállóan végzett célirányos
megfigyeléseik és kísérleteik eredményeiből
képesek legyenek a jelenségek közötti hasonlóságok és különbségek felismerésére
legyenek képesek arra, hogy gondolataikat szóban és írásban nyelvileg helyesen, világosan,
szabatosan, a kémiai szakkifejezések helyes alkalmazásával fogalmazzák meg
ábrákat, grafikonokat, táblázati adatokat tudjanak értelmezni, számítási feladatokat megoldani,
ismerjék és alkalmazzák a problémamegoldás elemi műveleteit
tudják magyarázni ismereteik mennyisége és mélysége szerint a természeti jelenségeket és
folyamatokat, valamint a technikai alkalmazásokat
használjanak modelleket
szerezzenek gyakorlottságot az információkutatásban
legyenek alkalmasak arra, hogy elméleti ismereteiket a mindennapok által felvetett kérdések
megoldásában alkalmazzák
ismerjék fel az ismereteikhez kapcsolódó környezeti problémákat, ismereteik járuljanak hozzá
személyiségük pozitív formálásához
tudják, hogy az egészség és a környezet épsége semmivel sem pótolható érték
legyenek tájékozottak arról, hogy a természettudomány fejlődése milyen szerepet játszik a társadalmi
folyamatokban, a különböző népek, országok tudósai, kutatói egymásra épülő munkájának az
eredménye, és e munkában jelentős szerepet töltenek be a magyar tudósok, kutatók is

BIOLÓGIA
10. évfolyam
Évi óraszám: 37
Célok, fejlesztési feladatok
A felnövekvő generációkban olyan tudástartalomra épülő természetszemlélet, biológiai tudat és
személyiség kialakítása, mellyel biztonságosan eligazodnak az őket körülvevő világban, és
megtalálják helyüket, egyéni érvényesülésüket a társadalomban. Ehhez szükséges:
- Felébreszteni a tanulók érdekélődését az élővilág sokszínűsége és változatossága iránt.
- Megismertetni az élőlények szerveződését, a környezet – életmód – szervezet és a felépítés –
működés
oksági összefüggéseit.
- Bemutatni a bioszférát, mint nyitott ökológiai rendszert.
- Megismertetni az élővilág fejlődéstörténetét.
- Kialakítani a tanulók érzékenységét közvetlen környezetük változásai iránt.
- Megláttatni az emberiség által okozott károk nagyságát, s továbbterjedésük veszélyét.
- Olyan tanulói magatartás kialakítása, melyet a környezetszennyezés elhárításában való aktív
részvétel
jellemez.
- Elsajátíttatni és gyakoroltatni a természettudományos megismerés módszereit.
- Biztosítani a tanulói képességek sokoldalú fejlődését.

Évi óraszám: 72 (heti óraszám 2)

Témakörök
Vírusok és prokarióták,egysejtűek, eukarióták
Az állatok teste és életműködései
A növények teste és életműködései
A gombák teste és életműködései
Az életközösségek általános jellemzői
Sejtek felépítése és anyagcseréje

Témakör

Tartalom
A virusok felépítése, szaporodása
egészségügyi jelentősége.

A vírusok és
prokarióták, egysejtű
eukarióták

.A prokarióta sejt felépítése.
Baktériumok és jelentőségük az
élővilágban.

7 óra
18 óra
20 óra
5 óra
10 óra
12 óra

Követelmény
Vírusok eü.jelentősége
Baktériumok haszna.
Eukarióta – prokarióta közötti
különbség.
Az elemi higiéniai szabályok
ismerete.
Eukarióta egysejtűek.

.
Eukarióta egysejtűek

Az állati sejt,szövetek tipusai, funkciói.
Az állatok teste és
életműködései

.Az állatok kültakarójának,mozgásának,
táplálkozásának,légzésének ,
anyagszállításának ,kiválasztásának
szaporodásának formái, funkciói,tipusai.
. Érzékelés az állatvilágban.
Szabályozás az állatvilágban.

Tudósok nevének,
munkásságának ismerete, akik
munkásságukkal szolgálatot
tettek az emberiségnek.
(Pasteur,Semmelweis,stb.)
Az emberi és állati sejt
hasonlóságainak, a növényi
sejttől való eltérésének
felismerése.
Azállati szövetek
megnevezése, felismerése
. A kültakaró
funkcióinak,tipusainak
megnevezése, példákhoz
kapcsolása.
Mozgástipusok elkülönítése,példákhoz kapcsolása.
A táplákozás formái,-szakaszai.
Heterotróf anyagcsere lényege
.A légzés tipusainak megnevezése, példához kapcso-lása
Az anyagszállítás formái,
közös jellemzői.
.Nyílt és zárt keringési rend-szer
összehasonlítása.
A kiválasztás élettani
szerepének felismerése
Az állatvilág szaporodási
módjai, példához kapcso-lása
Az embrionális és posztembrionális fejlődés lényege,
.Az idegrendszer fejlődésé-nek
főbb szakaszai.
Ivadékgondozás néhány példán
keresztül.
Életmük. Szabályozása.

A növények teste és
életműködései

A növényi sejt ,szövetek tipusai, funkciói
.A növények táplálkozása, az autotróf
anyagcsere lényege.
A növények mozgása, ivaros- és ivartalan
szaporodása
A fotoszintézis lényege.
A növények légzése, nedvkeringése,
kiválasztása, raktározása,szaporodása

A növényi és állati sejtek,
szövetek közötti különbség
felismerése.
A növényi szervek
megnevezése, működésük
leírása.
A gyökér és a hajtás szerepe a
növények anyagfelvételében és
leadásában.
A növényi sejt anyagcsere
Folyamatai
Egy-egy példa a növényi
mozgásokra.Helyváltoztató és
helyzetváltoztató mozgá- sok ..
Az autotróf anyagcsere
lényege.- a fotoszintézis. A
növények tápanyag raktározása és kiválasztása.
A gázcsere módjai. A gázcserenyílások működése.
Ivaros- és ivartalan
szaporodás közötti különbség
megporzás, mag, termés
kialakulása.
Életmód és környezet
összefüggései.

A gombák teste és
életműködése.

A gombák testfelépítésének és
életműködésének sajátosságai.
A legfontosabb ehető és mérges gombák
felismerése, gombamérgezés.

A gombák testfelépítésének és
életműködéseinek sajátosságai.
A gombák osztályainak
megismerése. Gyakorlati
hasznuk.
Legfontosabb ehető és mérges
gombák felismerése.

Az életközösségek
áltános jellemzői

A fény, a víz, a levegő és a talaj fontosabb
jellemzői.
Az élőlények tűrőképessége
Populáció, társulás fogalma.Populációk
kölcsönhatásai.

A bioszféra felépülése
A populáció fogalma, a
társulásokat alkotó populációk közötti kölcsön-hatások.
Az élőlények tűrő-képességeszüktűrésű és tágtűrésű fajok.

Táplálkozási kapcsolatok. Termelők
fogyasztók, lebontók.

Atáplálékláncok,táplálékhálózat
Ok mennyiségi jellemzése.

Környezetszennyezés,környezetvédelem

Az anyag körforgása.
A környezetvédelem fontossága.

A továbbhaladás feltételei
- A tanulók ismerjék az élővilág rendszerezésének és szerveződésének alapvető szabályszerűségeit.
- Ismerjék az élőlények legfontosabb csoportjaira jellemző testszerveződési formákat.
- A tanulók tudják kiemelni és röviden megfogalmazni a különféle élőlények életműködéseinek
lényegét.
- Ismerjék fel, hogy hasonló életműködést többféle testfelépítés is biztosíthat.
- Legyenek képesek különböző csoportokba sorolni az élőlényeket lényeges tulajdonságaik
kiemelésével,
értsék a fejlődéstörténeti rendszer lényegét.
- Lássák meg az összefüggést a környezetükben előforduló élőlények életmódja és a környezet között.
- Tudjanak érvelni a természetvédelmi területek fontossága mellett és a környezetszennyező,
környezetpusztító magatartás ellen.
- Legyenek képesek táplálkozási hálózatok, életközösségek mennyiségi jellemzőit vázlatosan
ábrázolni, az
ilyen ábrákat értelmezni.
- Igényeljék, hogy biológiai környezetüket minél több oldalról, és minél részletesebben megismerjék,
használjanak ehhez ismeretterjesztő folyóiratokat, könyveket, határozókat és egyéb
információhordozókat.
- Jussanak el annak az elfogadásához, hogy az élőlények és az élővilág állandóan változnak.

11. évfolyam
Évi óraszám: 74
Célok, fejlesztési feladatok
A felnövekvő generációkban olyan tudástartalomra épülő természetszemlélet, biológiai tudat és
személyiség kialakítása, mellyel biztonságosan eligazodnak az őket körülvevő világban, és
megtalálják helyüket, egyéni érvényesülésüket a társadalomban. Ehhez szükséges:
- Bemutatni a sejt anyagait, felépítését és működését.
- Elsajátíttatni az öröklődés alapjait a sejt és a szervezet szintjén.
- Megláttatni a genetikai kutatások eredményeit és a velük kapcsolatos társadalmi problémákat.
- Felébreszteni a tanulók érdekélődését szervezetük bonyolult működése és folyamatos változása
iránt.
- Megismertetni a környezet – életvitel – szervezet és a felépítés – működés oksági összefüggéseit.
- Kialakítani a tanulók felelősségérzetét születendő utódaik károsodásainak elkerüléséért.
- Áttekinteni a szervek, szervrendszerek leggyakoribb betegségeit és megelőzésük lehetőségeit.
- Tudatosítani a mindennapi élet szempontjából fontos általános egészségügyi ismereteket.

- Olyan tanulói magatartás kialakítása, melyre a tudatos egészségvédő magatartás, a testkultúra
elfogadása
és gyakorlása jellemez.
- Elsajátíttatni és gyakoroltatni a természettudományos megismerés módszereit.

Témakör
A sejt felépítése és
anyagcseréje

Tartalom

Követelmények

A biogén elemek

A biogén elemek ismerete.

A víz biológiai jelentősége.
A fehérjék, szénhidrátok,
zsírok,nukleinsavak legfontosabb
tulajdonságai

Az élő anyagot felépítő
legfontosabb molekulákfehérjék jelentősége, zsírok
felépítése,szénhidrátok
csoportjai.

A membránokfelépítése.-anyagszállítási
folyamatok.

A nukleinsavak szerepe a sejt
működésében.

A sejtmag felépítése, funkciója.
Az enzimek működése.A felépítés és a
lebontás.

A víz szerepe, biológiai
tulajdonságai.
A féligáteresztő hártyák
szerkezete
működése,anyagszállítási
folyamatok.
A felépítő és a lebontó
folyamatok Az enzimek
tulajdonságai, működésük,
katalizátor szerepük.

Témakör
Az ember életműködései és az életműködések szabályozása

Tartalom
A szerv, szervrendszer, szervezet
fogalmának megértése.
Önfenntartó szervrendszerek:
Az emberi bőr
Vázrendszer és mozgás
Táplálkozás
Légzés – avér
Immunrendszer
Anyagszállítás
Kiválasztás
Hormonális szabályozás
Idegi szabályozás
Érzékszervek működése
Szaporító szervrendszer:
Szaporodás
Egyedfejlődés-magzat gondozás
Születés utáni fejlődés:
csecsemőgondozás

Követelmény
A szerv, a szervrendszer, a szervezet fogalma
A legfontosabb belső szervek
elhelyezkedése az emberi testben.
Az emberi bőr felépítése, szerepe,
Ápolása és elváltozásai, betegségei.
A mozgás szervrendszerének ak-tív és
passzív részei, azok felépí-tése . A
csontváz és az izomzat
együttműködése.Sérülések
megelőzése.
A táplálkozás servrendszerének
részei. A szájüreg, a gyomor, a máj,
a hasnyálmirigy, a vékinybél,
vastagbél részvétele az
emésztédben. A fogápolás és helyes
táplálkozás szabályai.
A légzés szervrendszerének részei
azok működése.
A levegő útja a légzőszervben. A
dohányzás következményei.

A keringés szervrendszerének részei,
azok működése.A vér összetétele azok
funkciója.
Belső védelem.
A vér anyagszállítása, útja a nagy és
kisvérkörben. Leggyakoribb
keringési betegségek. Sérülések
ellátása
A kiválasztás szervrendszerének
részei azok működése.
A vizelet kialakulása.
A férfi és a női szaporítószervrendszer részei azok működése.

Az ivarsejtek termelődésének helye
ideje.A menstruációs ciklus.
A fogamzásgátlás módjai.
Az ember egyedfejlődésének és
növekedésének szakaszai.
A magzat fejlődésének időtartama.
A szülés.A születés utáni szakaszok.
A szabályozó szervrendszer ré-szei.
Az agyvelő, gerincvelő szerkezete,működése. Gerinsvelői reflexek.
Agyidegek tipusai.
Vegetatív idegrendszer szerepe.
Idegrendszer főbb részei,
hormontermelő mirigyek
neve,helye. Hormonális szabályozás
szerepe.
A látás szervének szerkezeteműködése
A hallás , egyensúlyozás szervének
szerkezete, működése.
A szaglás, ízérzékelés folyamata.
A bőr mint érzékszerv működése.
Az érzéklszervek betegségei.

A szaporodás és az
öröklődés alapjai

Öröklődéstani alapfogalmak.

Genetikai ismeretek gyakorlati
vonatkozásai

Az örökítő anyag szerkezete
jelentősége.A kromoszóma fogalma..
A testisejtek és az ivarsejtek
osztódása.Az örökítő anyag
elhelyezkedése és tulajdonságai.
A genotipus és a fenotipus közötti
különbség.
Információ tartalom és az élőlények
tulajdonságai.
Az öröklődés törvényei.
Örökölhető betegségek.
Az örökítőayíag megváltozása

A továbbhaladás feltételei
- A tanulók ismerjék a sejtalkotók felépítése és működése közötti összefüggést.
- Értsék meg, hogy az élőlények biológiai jellemzői anyagilag meghatározottak, és az örökítő
anyagban nem
kódolt tulajdonságok nem fejleszthetők ki.
- Áttekintően ismerjék, hogy az egyes szervrendszerek működését, a fontosabb élettani jellemzőket mi
és
hogyan szabályozza.

- Ismerjék az emberi életszakaszok főbb testi, lelki és viselkedésbeli jellemzőit.
- Alakuljon ki az egészséges életmód, a tudatos táplálkozás igénye.
- Lássák be az egészségkárosító szokások egyéni és társadalmi hátrányait.
- Értsék meg, hogy a rendszeres testmozgás minden embernek alapvető szükséglete.
- Tudatosan tartsák távol magukat a testi és mentális egészségre káros anyagoktól.
- Legyenek képesek az egészséget erősítő értékek felismerésére és az egészséget elősegítő magatartás
elsajátítására.
- Lássák be, hogy a betegségmegelőzés, a szűrővizsgálatok, a védőoltások az egyéni és a közösségitársadalmi érdekeket is szolgálják.
- Értelmezzék az egészség megőrzését az élettelen és élő környezettel való kiegyensúlyozott
együttélés
eredményeként, a betegséget ezen összhang megbomlásaként.
- Legyenek képesek felelősségteljes nemi magatartásra.

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK
9. évfolyam
Évi óraszám: 37
Célok, fejlesztési feladatok
Az általános iskolai tantárgyi előzményekre tudatosan építve, az ismeretek alkalmaztatásával,
elősegíteni, hogy a tanulók megismerjék a Földet, mint bolygót és az emberiség életterét, annak
természetföldrajzi sajátosságait, jelenségeit, fő folyamatait. Képessé tenni őket általánosításra,
szintetizálásra, a jelenségek és folyamatok átfogó rendszereként való értelmezésére. A környezet
természeti és társadalmi kölcsönhatásainak, összefüggéseinek feltárásával a tanulók környezettudatos
gondolkodásának és tájékozottságának fejlesztése. Kozmikus környezet és a Föld, mint égitest
megismertetésével. a Föld szféráinak és mozgásjelenségeik okainak és következményeinek
megértetésével. A térbeli (térképi és földgömbi) és időbeli tájékozódás kiterjesztésével. A földrajzi
övezetekben érvényesülő természeti és társadalmi kölcsönhatások felismertetésével. A természeti
adottságok hasznosításának, a társadalmi- gazdasági élet eltérő feltételeinek bemutatásával a Föld
különböző részein. A földrajzi övezetek, övek főbb környezeti problémáinak és azok lehetséges
kezelési módjainak elemzésével. A kulcskompetenciákkal kapcsolatos készségek fejlesztésével. A
belső motivációkra épülő környezettudatos magatartás és életmód alakításával.
A továbbhaladás feltételei
rendelkezzen biztos természettudományos ismeretekkel a világegyetemről, a Naprendszer
égitesteiről, tudja azokat jellemezni, s ennek során alkalmazni fizikai és kémiai ismereteit
értse és tudja magyarázni az égitestek közötti kapcsolatokat, mozgástípusokat és ezek
következményeit
tudja összehangolni megfigyeléseit, tapasztalatait a tanultakkal
rendelkezzen valós képzetekkel az égitestek egymáshoz viszonyított méreteiről, igazodjon el a
csillagászati nagyságrendekben
legyen képes önálló feladatmegoldásra: a térképi és csillagászati ismeretekhez kapcsolódó
mérésre, helymeghatározásra, időszámításra
ismerje a geoszférák kialakulását, felépítését, szerkezetét, fő jelenségeiket, folyamataikat és
azok következményeit
tudja példákkal bizonyítani a kőzetburok, a vízburok és a levegőburok közötti oksági
összefüggéseket, kölcsönhatásokat és a mindennapi életre gyakorolt hatásaikat, értse és támassza alá
konkrét példákkal a földrajzi övezetesség megnyilvánulásait, a bennük érvényesülő természeti és
társadalmi kölcsönhatásokat, a Föld különböző részein
ismerje az egyes geoszférák, a földrajzi övezetek és övek fő környezeti problémáit,
megoldásuk lehetőségeit
értse meg, hogy a természet által nyújtott feltétele, erőforrások eltérőek a földön és
hasznosításuk mértéke, módja is különböző
lássa be a népesség, a települések elhelyezkedésének, a gazdálkodás lehetőségeinek
összefüggéseit a földrajzi övezetességgel
tudja, hogy a Föld egységes rendszer, ahol a természeti és társadalmi törvényszerűségek
egyaránt érvényesülnek
rendelkezzen mind a természeti, mind a társadalom földrajzi információk feldolgozásához
szükséges elemi módszerek alkalmazásának képességeivel

alkalmazza a regionális földrajzban eddig megszerzett ismereteit az egyes témakörök
feldolgozásakor

Órakeret
Tematikai egység/
A tanulók teljesítményének a mérése

1óra

Alapvetően és hangsúlyosan írásbeli tesztekkel, vaktérképekkel és esszé
jellegű kérdésekkel komplexen mérni a tárgyi tudást és az ok-okozati
összefüggések feltárásának képességét.

Órakeret
Tematikai egység/
28óra

Előzetes tudás

Az általános iskolai földrajz tantárgy ismeretanyaga.

Tájékozódás a Naprendszert ábrázoló térképeken, a csillagtérképeken és az
égbolton. A természetföldrajzi tényeket bemutató tematikus térképek,
adatsorok és diagramok összehasonlító, logikai elemzése. A különböző
A tantárgyhoz
mozgásfolyamatokat bemutató modellek alkalmazása a tanítás során.
(műveltségterülethez)
kapcsolható fejlesztési Ásvány- és kőzetvizsgálati gyakorlatok. A földtörténet fő eseményeinek
időbeli ábrázolása. A hőmérsékleti adatok grafikus ábrázolása. Éghajlati
feladatok
diagramok elemzése. A légköri jelenségek felismerése, időjárási térképek
elemzése. A vízállásjelentések értelmezése. Tanulói kiselőadás a természeti
jelenségekről.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

-

a Naprendszer: a Naprendszer kialakulása, felépítése, elhelyezkedése a világegyetemben; a
Föld, mint égitest, mozgásai és azok következményei; tájékozódás a földrajzi térben és
időben; Űrkutatás a Föld szolgálatában

-

a kőzetburok: a Föld és a földi szférák kialakulása, fejlődése; Földünk gömbhéjas szerkezete;
a kőzetburok felépítése; a lemeztektonika alapjai; a kőzetburokban lejátszódó folyamatok:
vulkánosság, földrengés; ásványok és kőzetek keletkezése, tulajdonságaik;

-

a légkör: anyagi összetétele, szerkezete; az időjárási–éghajlati elemek és változásaik; a
légkör alapfolyamatai (felmelegedés, csapadékképződés, légmozgások); ciklonok,
anticiklonok, időjárási frontok; általános légkörzés

-

a vízburok: a vízburok tagolódása, elhelyezkedése, víztípusai; az óceánok és a tengerek
földrajzi jellemzői; a tengervíz fizikai, kémiai tulajdonságai; a tengervíz mozgásai; a
szárazföld vizei; a szárazföldi jég; a vízgazdálkodás alapjai, árvízvédelem

-

felszínalaktan: a belső és a külső erők szerepe a felszín fejlődésében; a földfelszín változása:
a hőingadozás, a jég, a víz és a szél felszínformáló munkája; folyóvizek, állóvizek;
domborzati elemek és formák; a hegységek és a síkságok kialakulása; talaj keletkezése,
jellemzői és védelme, jellegzetes felszínformák, kialakulásuk, átalakulásuk

-

éghajlati övezetesség: a szoláris és a valódi éghajlati övezetek és övek kialakulása,
jellemzőik; a forró, a mérsékelt, a hideg övezetek és tagolódásuk; az élővilág, a talaj, a
vízrajzi jellemzők, a felszínformálódás éghajlattól függő övezetessége; a hegyvidékek
függőleges övezetessége; a talaj kialakulása, talajfajták és hasznosítása; a levegő, a vizek és
a talajok szennyezése

Kulcsfogalmak/
fogalmak

galaxis, fényév, csillagászati egység, ekliptika ferdesége, geoid, holdfázisok,
horizont, fokhálózat, világidő, zónaidő, gömbhéj, geotermikus gradiens,
paleomágnesség, lemeztektonika, magmatizmus, vulkanizmus, rétegvulkán,
pajzsvulkán, kaldera, szolfatára, gejzír, borvíz, epicentrum, hipocentrum, cúnami,
Richter-skála, hegységrendszer, geoszinklinális, gyűrődés, vetődés, izosztázia,
kőzetek körforgása, állandó és változó gázok, éghajlati elemek, üvegházhatás,
izoterma, izobár, Coriolis-erő, harmatpont, ciklon, anticiklon, csapadékfajták,
futóáramlás, óceán, tenger, hullámzás, tengeráramlás, tengerjárás, talajvíz, rétegvíz,
résvíz, hévíz, gyógyvíz, vízgyűjtő terület, vízválasztó, vízhozam, vízjárás,
tómedence, eutrofizáció, geomorfológia, külső és belső erők, aprózódás, mállás,
tömegmozgás, talaj, humusz, folyók munkavégző képessége, szakaszjelleg,
sodorvonal, hordalékkúp, folyóterasz, folyótorkolat, abrázió, turzás, jégár, jégtakaró,
glaciális felszínformák, karsztosodás, víznyelő, dolina, cseppkő, karsztbarlang,
szoláris éghajlati öv, földrajzi övezetek, - övek és területek,

Órakeret

Tematikai egység/

3óra
Szabadon felhasználható órakeret

Javaslat:

A Hold–expedíció bemutatása. A Föld felmelegedése. A kőzetburok
úszásának modellezése. A leggyakoribb ásványok, kőzetek bemutatása. A
földrengések és a vulkáni működés mozgófilmes bemutatása. A szél, a víz, a
jég munkájának bemutatása. A földrajzi övezetek képi bemutatása.

Órakeret

Tematikai egység/

4óra
A tanulók teljesítményének a mérése

Alapvetően és hangsúlyosan írásbeli tesztekkel, vaktérképekkel és esszé
jellegű kérdésekkel komplexen mérni a tárgyi tudást és az ok-okozati
összefüggések feltárásának képességét.

A fejlesztés várt
eredményei az
évfolyam végén

A tanuló tudjon helymeghatározási és térképészeti számításokat végezni, és
tudjon csillagászati és földrajzi feladatokat megoldani, valamint ismerje a
belső és a külső erők felszín-formáló szerepét, felszínfejlődés folyamatát.
Ismerje a légkör szerkezetét, anyagi felépítését, legfontosabb folyamatait, és
ismerje a Föld és földi szférák kialakulásának fejlődését, valamint ismerje a
hegységképződés folyamatait, az ásványok és kőzetek keletkezését. Tudja
elemezni az éghajlati diagrammokat.

10. évfolyam
Évi óraszám: 37
Célok, fejlesztési feladatok
Az általános iskolában elsajátított regionális földrajzi ismeretekre építve, azokat alkalmaztatva és
kiegészítve elősegíteni, hogy a tanulók megismerjék a Föld különböző térségeinek gazdaságát, sajátos
társadalmi képét, a világgazdaság fő folyamatait. Képessé tenni őket a társadalmi- gazdasági
változások térbeli és időbeli átrendeződésének megértésére, a társadalom, a világgazdaság
működésének egységes rendszerként való értelmezése. A helyi, a regionális és a globális folyamatok
és összefüggések bemutatásával a tanulók társadalomról és gazdaságról alkotott képét,
környezettudatos gondolkodását és tájékozottságát fejleszteni. Az egyre növekvő társadalmi igények
kielégítésért folyó termelő tevékenység eltérő vonásainak és teljesítményeinek bemutatásával a Föld
jellegzetes térségeiben. A különböző fejlettségi szintű országcsoportok, országok jellegzetes
társadalmi, gazdasági és környezeti gondjainak feltárásával. A globális környezeti problémák
bemutatásával. A nemzetközi összefogás szükségességének felismertetésével a társadalmi –
gazdasági- környezeti kérdések megoldásában. A szűkebb közösség, az ország, a régió, a világ

problémáinak
megoldására
irányuló
készség,
felelős
magatartás
alakításával.
A
társadalomtudományok vizsgálódási módszereinek, információ- forrásainak alkalmaztatásával. Az
információk szelektív felhasználásával, igazságtartalmuk bizonyításával vagy cáfolásával, alternatív
lehetőségek keresésével a problémamegoldások során: vitával, érveléssel, az önálló vélemény
tárgyszerű megfogalmazásával. A múlt és a jelen társadalmi folyamatairól, jelenségeiről szerzett
ismeretek segítségével tendenciák érzékelése, meglátása. Más tantárgyakban, illetve az iskolai oktatás
keretén kívül szerzett ismereteik, tapasztalataik integrálásával, rendszerben történő gondolkodással.
Annak az igénynek a kialakításával, hogy a középiskola befejezése után is folyamatosan gyarapítsák
földrajzi ismereteiket. Használják földrajzi ismereteiket kompetenciáikat állampolgári szerepük
gyakorlása során.

Órakeret
Tematikai egység/
A tanulók teljesítményének a mérése

1 óra

Alapvetően és hangsúlyosan írásbeli tesztekkel, vaktérképekkel és esszé
jellegű kérdésekkel komplexen mérni a tárgyi tudást és az ok-okozati
összefüggések feltárásának képességét.

Órakeret

Tematikai egység/

Előzetes tudás
A tantárgyhoz
(műveltségterülethez
) kapcsolható
fejlesztési feladatok

28 óra

A 9. évfolyamon elsajátított földrajz tantárgy ismeretanyaga.
Társadalmi–gazdasági jelenségeket, folyamatokat, tényeket bemutató
tematikus térképek elemzése. A településtípusok jellemző vonásainak
bemutatása képek, térképek, alaprajzok, leírások alapján. Adatok gyűjtése,
majd azok alapján véleményalkotás az emberi beavatkozás környezetre
gyakorolt hatásairól.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

-

A világ népessége és településtere:a népesség növekedése napjainkig, a népesség összetétele,
eloszlása, sűrűsége, antropológiai, nyelvi és vallási megoszlása; az emberi települések, a
városodás dinamikája

-

A világ változó társadalmi–gazdasági képe: a gazdasági élet szerkezetének átalakulása; a
gazdasági szektorok jellemzői; a szolgáltatások előretörése; világgazdaság jellemző
folyamatai; a piacgazdaság; a gazdasági ágazatok közötti területi együttműködés lehetőségei;
a multinacionális vállalatok szerepe; a működőtőke és a pénz világa; a tőzsde

-

A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országok és ország-csoportok:
kialakulásuk és változó szerepük a világgazdaságban; Észak–Amerika, Kelet és Délkelet–
Ázsia, az Európai Unió; a fejlődő országok általános problémái és eltérő fejlettségű
csoportjaik, helyük és szerepük a világgazdaságban

-

Globális világproblémák: természet és környezetvédelem; a levegőszennyezés, a
vízszennyezés, a talajszennyezés és védelem; az élővilág védelme; a társadalmi tevékenység
hatása a környezet állapotára; a demográfiai robbanás, túlnépesedés; az urbanizáció;
élelmezési gondok; nyersanyag- és energiaválság; a fenntartható fejlődés

Kulcsfogalmak/
fogalmak

demográfiai átmenet szakaszai, korfa, migráció, népességkoncentráció,
emberfajták, világnyelvek, világvallások, tanya, falu, város, urbanizáció,
városodás és városiasodás, falusi alaprajztípusok, agglomeráció,
megalopolisz, primer-, szekunder-, tercier- és kvaterner szektorok,
államformák, piacgazdaság, világgazdaság, szabadkereskedelem,
protekcionizmus, GDP, GNP, HDI, fejlett és fejlődő ország (centrumperiféria), TNC, működőtőke-áramlás, pénz, valuta, deviza, infláció, tőzsde,
ENSZ, Breton Woods-i világgazdasági rendszer, integráció, regionális
integrálódás lépcsőfokai, Montánunió, EGK, EU, NAFTA, ASEAN, APEC,
MERCOSUR, globalizáció, biodiverzitás, fenntartható fejlődés

Órakeret

Tematikai egység/

3 óra
Szabadon felhasználható órakeret

Javaslat:

A nemzetközi együttműködés lehetőségei, a nemzetközi szervezetek szerepe
a világ társadalmi-gazdasági életének alakításában. Nemzetközi tőkeáramlás.
Az adósságválság. A világ meghatározó pénzügyi szervezetei.

Órakeret

Tematikai egység/

4 óra
A tanulók teljesítményének a mérése

Alapvetően és hangsúlyosan írásbeli tesztekkel, vaktérképekkel és esszé
jellegű kérdésekkel komplexen mérni a tárgyi tudást és az ok-okozati
összefüggések feltárásának képességét.

A fejlesztés várt
eredményei az
évfolyam végén

A tanuló tudja értelmezni a világ különböző térségeiben megfigyelhető
integrációs folyamatokat, a tematikus térképek segítségével tudja bemutatni a
környezetkárosító tényezők földrajzi megjelenését, következtessen ezekből a
globális veszélyek kialakulására, a tanuló tudja jellemezni a működő tőke és a
multinacionális vállalatok szerepét, a tanuló tudja elemezni a
népességrobbanás jelenségeit, az élelmezési gondokat, annak okait és a
megoldásra tett erőfeszítéseket, legyen képes bemutatni a világgazdasági
pólusok helyét, szerepét a világ társadalmi-gazdasági rendszerében,
kapcsolatukat a fejlődő világgal.

A továbbhaladás feltételei
ismerje a gazdaság működésnek folyamatát, fő ágainak jellemzőit, kiemelten a tercier és az
információs szektor szerepét
tudja jellemezni a piacgazdaságot
értse a nemzetgazdaságok, az integrációk és a multinacionális vállalatok szerepét napjaink
világgazdaságában és tudja ezeket példákkal bizonyítani
ismerje fel a tőke szerepét a világgazdaság globalizálódásában
igazolja példákkal a világgazdaság térbeli és időbeli átrendeződését, értse azok okait
rendelkezzen hiteles ismeretekkel a Föld világgazdasági erőtereiről, legjelentősebb
országcsoportjairól, országairól
vegye észre hasonlóságaikat és különbségeiket
értse az összefüggést a világgazdasági centrumok és perifériák szerepkörei között, tudja ezeket
példákkal alátámasztani.
ismerje fel és indokolja az európai integráció jelentőségét és ellentmondásait hazánk
társadalmi- gazdasági életében, valamint hazánk szerepét a regionális térszerveződésben. Legyenek
friss, aktuális ismeretei Magyarország társadalmi- gazdasági sajátosságairól, gazdaságának
húzóágazatairól.
értse meg és tudja példákkal bizonyítani a fogyasztói társadalom szerepét, a világ környezeti
és gazdasági problémáinak kialakulásában és azok világméretűvé válásában.

igazolja példákkal a helyi, a regionális és a globális környezeti problémák összefüggéseit és a
megoldásukhoz szükséges nemzetközi összefogás szerepét.
legyen képes különféle információhordozók földrajzi- környezeti tartalmának, önálló
feldolgozására, értelmezésére, hozzájuk kapcsolódó véleményalkotásra.

11. évfolyam
Évi óraszám: 37
Célok, fejlesztési feladatok
Az általános iskolában elsajátított regionális földrajzi ismeretekre építve, azokat alkalmaztatva és
kiegészítve elősegíteni, hogy a tanulók megismerjék a Föld különböző térségeinek gazdaságát, sajátos
társadalmi képét, a világgazdaság fő folyamatait. Képessé tenni őket a társadalmi- gazdasági
változások térbeli és időbeli átrendeződésének megértésére, a társadalom, a világgazdaság
működésének egységes rendszerként való értelmezése. A helyi, a regionális és a globális folyamatok
és összefüggések bemutatásával a tanulók társadalomról és gazdaságról alkotott képét,
környezettudatos gondolkodását és tájékozottságát fejleszteni. Az egyre növekvő társadalmi igények
kielégítésért folyó termelő tevékenység eltérő vonásainak és teljesítményeinek bemutatásával a Föld
jellegzetes térségeiben. A különböző fejlettségi szintű országcsoportok, országok jellegzetes
társadalmi, gazdasági és környezeti gondjainak feltárásával. A globális környezeti problémák
bemutatásával. A nemzetközi összefogás szükségességének felismertetésével a társadalmi –
gazdasági- környezeti kérdések megoldásában. A szűkebb közösség, az ország, a régió, a világ
problémáinak
megoldására
irányuló
készség,
felelős
magatartás
alakításával.
A
társadalomtudományok vizsgálódási módszereinek, információ- forrásainak alkalmaztatásával. Az
információk szelektív felhasználásával, igazságtartalmuk bizonyításával vagy cáfolásával, alternatív
lehetőségek keresésével a problémamegoldások során: vitával, érveléssel, az önálló vélemény
tárgyszerű megfogalmazásával. A múlt és a jelen társadalmi folyamatairól, jelenségeiről szerzett
ismeretek segítségével tendenciák érzékelése, meglátása. Más tantárgyakban, illetve az iskolai oktatás
keretén kívül szerzett ismereteik, tapasztalataik integrálásával, rendszerben történő gondolkodással.
Annak az igénynek a kialakításával, hogy a középiskola befejezése után is folyamatosan gyarapítsák
földrajzi ismereteiket. Használják földrajzi ismereteiket kompetenciáikat állampolgári szerepük
gyakorlása során.

Órakeret
Tematikai egység/
A tanulók teljesítményének a mérése

1óra

Alapvetően és hangsúlyosan írásbeli tesztekkel, vaktérképekkel és esszé
jellegű kérdésekkel komplexen mérni a tárgyi tudást és az ok-okozati
összefüggések feltárásának képességét.

Órakeret

Tematikai egység/

Előzetes tudás

A tantárgyhoz
(műveltségterülethez
) kapcsolható
fejlesztési feladatok

28 óra

A 9. és 10. évfolyamon elsajátított tananyag.
Önállóan tudja elemezni a kontinensek gazdasági– és társadalmi adottságait.
Természetföldrajzi tényeket, társadalmi–gazdasági adatokat bemutató
tematikus térképek, adatsorok és diagramok összehasonlító logikai elemzése.
Aktuális cikkek önálló feldolgozása egyes régiók, országok problémáiról. Az
egyes régiók világgazdasági szerepének összehasonlítása. A régiók változó
szerepének jelentőségének magyarázata, az okok feltárása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

-

Európa: Európa helyzete, kialakulása és természeti adottságai; Európa népessége és
települései; az európai integráció folyamata; Európa regionális jellemzői (Észak-Európa,
Nyugat-Európa, Dél-Európa, Kelet-Európa, Nyugat-Közép-Európa és Kelet-Közép-Európa
jelentősebb országai); Európa helye a világban

-

hazánk helye és kapcsolatai Európában: Magyarország földrajzi helyzete és természeti
adottságai; népességünk földrajzi elhelyezkedése és népesedési folyamataink; településeink;
hazánk gazdasági szerkezete, gazdasági fejlettsége; iparunk természeti és társadalmi alapja,
iparunk főbb ágai; mezőgazdaságunk földrajzi és társadalmi adottsága, főbb ágai;
közlekedésünk; idegenforgalmunk adottságai; nemzetközi kapcsolataink, európai integrációs
folyamatokban való részvételünk; multinacionális cégek szerepe hazánk gazdaságában

-

kontinensek földrajza: Ázsia, Ausztrália, Afrika, Amerika természeti és társadalomföldrajzi
jellemzői; az USA, Kanada, Mexikó, Brazília, Japán, Kína, India, az újonnan iparosodó
ázsiai országok, Ausztrália, az arab országok, Izrael, Törökország, Dél-Afrikai Köztársaság,
Nigéria jellemzése

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Eurázsia, Európa természeti határai, parttagoltság, Ős-, Ó-, Mezo- és ÚjEurópa tájai, az éghajlat és növényzet ill. a talajok összefüggése Európában,
az európai „kék-banán”, római szerződések, az EU bővülési folyamata és
intézményei ill. döntési mechanizmusa, az EU versenytársai a
világgazdaságban; közép-európai földrajzi helyzetünk, medencejelleg,
„távvezérelt” éghajlatunk, centripetális vízhálózatunk, természeti
erőforrásaink, gazdasági-statisztikai régióink; kontinensek nagyszerkezeti
egységei, felszíne és éghajlata ill. vízrajza, kontinensek meghatározó
országai ill. országcsoportjai

Órakeret

Tematikai egység/

3 óra
Szabadon felhasználható órakeret

Javaslat:

Az egyes kontinensek és hazánk aktuális természeti-társadalmi-gazdasági
problémái. Példák gyűjtése a társadalmi-gazdasági élet fejlesztéséről. A
világgazdasági pólusok helye és szerepe.

Órakeret

Tematikai egység/

4 óra
A tanulók teljesítményének a mérése

Alapvetően és hangsúlyosan írásbeli tesztekkel, vaktérképekkel és esszé
jellegű kérdésekkel komplexen mérni a tárgyi tudást és az ok-okozati
összefüggések feltárásának képességét.

A fejlesztés várt
eredményei az
évfolyam végén

A tanuló legyen képes bemutatni az eltérő társadalmi-gazdasági fejlettségű
területeket Európában és hazánkban, és tudja jellemezni a világ legjelentősebb
országait, ország-csoportjait és a világban elfoglalt helyüket. Legyen képes a
kontinensek jellemzésére és tudja elemezni hazánk földrajzi helyzetét,
természeti adottságait és a medencejelleg érvényesülését, valamint legyen
képes tematikus térképek összehasonlító elemzésével, kontinensek, országok,
régiók gazdasági különbségeinek feltárására. Tudja elemezni hazánk
időjárását, éghajlatát, vízrendszerét ábrák segítségével.

A továbbhaladás feltételei
ismerje a gazdaság működésnek folyamatát, fő ágainak jellemzőit, kiemelten a tercier és az
információs szektor szerepét
tudja jellemezni a piacgazdaságot

értse a nemzetgazdaságok, az integrációk és a multinacionális vállalatok szerepét napjaink
világgazdaságában és tudja ezeket példákkal bizonyítani
ismerje fel a tőke szerepét a világgazdaság globalizálódásában
igazolja példákkal a világgazdaság térbeli és időbeli átrendeződését, értse azok okait
rendelkezzen hiteles ismeretekkel a Föld világgazdasági erőtereiről, legjelentősebb
országcsoportjairól, országairól
vegye észre hasonlóságaikat és különbségeiket
értse az összefüggést a világgazdasági centrumok és perifériák szerepkörei között, tudja ezeket
példákkal alátámasztani.
ismerje fel és indokolja az európai integráció jelentőségét és ellentmondásait hazánk társadalmigazdasági életében, valamint hazánk szerepét a regionális térszerveződésben. Legyenek friss, aktuális
ismeretei Magyarország társadalmi- gazdasági sajátosságairól, gazdaságának húzóágazatairól.
értse meg és tudja példákkal bizonyítani a fogyasztói társadalom szerepét, a világ környezeti és
gazdasági problémáinak kialakulásában és azok világméretűvé válásában.
igazolja példákkal a helyi, a regionális és a globális környezeti problémák összefüggéseit és a
megoldásukhoz szükséges nemzetközi összefogás szerepét.
legyen képes különféle információhordozók földrajzi- környezeti tartalmának, önálló feldolgozására,
értelmezésére, hozzájuk kapcsolódó véleményalkotásra.

GAZDASÁGI ISMERETEK
9. évfolyam
Évi óraszám: 74
Célok, fejlesztési feladatok
Fejlessze a tanulók ismereteit a gazdasági élet alapvető területeiről (szükségletek, termelés, javak,
munkamegosztás, gazdálkodás, piac, kereslet, kínálat), ismertesse meg a termelési tényezőket, a
kereslet, a kínálat és a piac kapcsolatát, csoportosítsa a javakat.
A tanulók tudják élőszóban bemutatni a gazdasági élet szereplőit és kapcsolataikat, az állam feladatait,
az állami költségvetés legfontosabb bevételeit és kiadásait. Ismertessék a háztartás feladatait,
bevételeit és kiadásait, a háztartás pénzgazdálkodását. Példákon keresztül mutassák be a háztartás
bevételeinek és kiadásainak számítását, tudják megkülönböztetni a háztartás munkavállalói és
jövedelem-felhasználó kapcsolatrendszerét. Tudják jellemezni a vállalkozások és a többi gazdasági
szereplő kapcsolatát, megkülönböztetni az üzleti vállalkozást és a nonprofit vállalkozást, a vállalkozási
formákat, a vállalkozási formák előnyeit és hátrányait.
A továbbhaladás feltételei
- A tanulók ismerjék az alapvető fogalmakat (szükségletek, termelés, javak, munkamegosztás,
gazdálkodás, piac, kereslet, kínálat), sorolják fel a termelési tényezőket, a kereslet, a kínálat és a
piac kapcsolatát, csoportosítsák a javakat.
- A tanulók mutassák be a gazdasági szereplőket és kapcsolataikat.
- A tanulók legyenek képesek megfogalmazni az állam feladatait, az állami költségvetés
legfontosabb bevételeit és kiadásait.
- A tanulók sorolják fel a háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, értékeljék a háztartás
pénzgazdálkodását, tudják kiszámítani a háztartás bevételeit, kiadásait, megkülönböztetni a
háztartás munkavállalói és jövedelem-felhasználó kapcsolatrendszerét.
10. évfolyam
Évi óraszám: 37
Célok, fejlesztési feladatok
A megszerzett ismereteik alapján rendszerezzék a legfontosabb pénzügyi fogalmakat. A tanulók értsék
meg a munkaviszony és munkaszerződés fogalmak tartalmát, a legfontosabb munkavállalói jogokat és
kötelezettségeket. Példákon keresztül mutassák be a költség, kiadás, ráfordítás, bevétel, fedezeti
összeg, eredmény fogalmakat, és kapcsolatukat az eredménnyel. Tudják jellemezni a vállalkozások és
a többi gazdasági szereplő kapcsolatát, megkülönböztetni az üzleti vállalkozást és a nonprofit
vállalkozást, a vállalkozási formákat, a vállalkozási formák előnyeit és hátrányait.
A továbbhaladás feltételei
- A tanulók legyenek képesek jellemezni a vállalkozások és a gazdasági szereplők kapcsolatát,
megkülönböztetni az üzleti vállalkozást és a nonprofit vállalkozást, a vállalkozási formákat, a
vállalkozási formák előnyeit és hátrányait.
- A tanulók ismerjék és használják a legfontosabb gazdasági és pénzügyi fogalmakat.
- A tanulók értsék meg a munkaviszony és munkaszerződés fogalmak tartalmát, legyenek képesek
áttekinteni a munkavállalói jogokat és kötelezettségeket.
- A tanulók ismerjék a költség, kiadás, ráfordítás, bevétel, fedezeti összeg, eredmény fogalmakat,
kapcsolatukat az eredménnyel.

11. évfolyam
Évi óraszám: 37
Célok, fejlesztési feladatok
Fejlessze a tanulók ismereteit a gazdasági élet alapvető területeiről (szükségletek, termelés, javak,
munkamegosztás, gazdálkodás, piac, kereslet, kínálat), ismertesse meg a termelési tényezőket, a
kereslet, a kínálat és a piac kapcsolatát, csoportosítsa a javakat.
A tanulók tudják élőszóban bemutatni a gazdasági élet szereplőit és kapcsolataikat, az állam feladatait,
az állami költségvetés legfontosabb bevételeit és kiadásait. Ismertessék a háztartás feladatait,
bevételeit és kiadásait, a háztartás pénzgazdálkodását. Példákon keresztül mutassák be a háztartás
bevételeinek és kiadásainak számítását, tudják megkülönböztetni a háztartás munkavállalói és
jövedelem-felhasználó kapcsolatrendszerét. Tudják jellemezni a vállalkozások és a többi gazdasági
szereplő kapcsolatát, megkülönböztetni az üzleti vállalkozást és a nonprofit vállalkozást, a vállalkozási
formákat, a vállalkozási formák előnyeit és hátrányait.
A továbbhaladás feltételei
A tanulók ismerjék az alapvető fogalmakat (szükségletek, termelés, javak, munkamegosztás,
gazdálkodás, piac, kereslet, kínálat), sorolják fel a termelési tényezőket, a kereslet, a kínálat és a piac
kapcsolatát, csoportosítsák a javakat.
A tanulók mutassák be a gazdasági szereplőket és kapcsolataikat.
A tanulók legyenek képesek megfogalmazni az állam feladatait, az állami költségvetés legfontosabb
bevételeit és kiadásait.
A tanulók sorolják fel a háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, értékeljék a háztartás
pénzgazdálkodását, tudják kiszámítani a háztartás bevételeit, kiadásait, megkülönböztetni a háztartás
munkavállalói és jövedelem-felhasználó kapcsolatrendszerét.
12. évfolyam
Évi óraszám: 48
Célok, fejlesztési feladatok
A megszerzett ismereteik alapján rendszerezzék a legfontosabb pénzügyi fogalmakat. A tanulók értsék
meg a munkaviszony és munkaszerződés fogalmak tartalmát, a legfontosabb munkavállalói jogokat és
kötelezettségeket. Példákon keresztül mutassák be a költség, kiadás, ráfordítás, bevétel, fedezeti
összeg, eredmény fogalmakat, és kapcsolatukat az eredménnyel. Tudják jellemezni a vállalkozások és
a többi gazdasági szereplő kapcsolatát, megkülönböztetni az üzleti vállalkozást és a nonprofit
vállalkozást, a vállalkozási formákat, a vállalkozási formák előnyeit és hátrányait.
A továbbhaladás feltételei
A tanulók legyenek képesek jellemezni a vállalkozások és a gazdasági szereplők kapcsolatát,
megkülönböztetni az üzleti vállalkozást és a nonprofit vállalkozást, a vállalkozási formákat, a
vállalkozási formák előnyeit és hátrányait.
A tanulók ismerjék és használják a legfontosabb gazdasági és pénzügyi fogalmakat.
A tanulók értsék meg a munkaviszony és munkaszerződés fogalmak tartalmát, legyenek képesek
áttekinteni a munkavállalói jogokat és kötelezettségeket.
A tanulók ismerjék a költség, kiadás, ráfordítás, bevétel, fedezeti összeg, eredmény fogalmakat,
kapcsolatukat az eredménnyel.

Nem kötelező órákhoz rendelt tantárgyak
MAGYAR NYELV (emelt szint)
11. évfolyam
Évi óraszám: 37
Célok, fejlesztési feladatok
A magyar nyelv tanításának a 11. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók legyenek képesek a nyelvi
jelek jelentésének meghatározására. Tudjanak egynyelvű és kétnyelvű szótárakat használni.
Felismerjék a szavak hangalakja és jelentése közötti viszonyt. Sajátítsák el az árnyalt
nyelvhasználathoz szükséges stilisztikai ismereteket. Tudják önállóan használni az erősítés eszközeit
megnyilatkozásaik során. Törekedjenek a stílusosságra, kerüljék a stílustalanságot. Ismerjék meg a
stiláris kötöttségeket. Legyenek tisztában az egyes stílusrétegek ismérveivel. Képesek legyenek
különböző stílusrétegekhez tartozó szövegműveket létrehozni. Ismerjenek fel és értelmezzenek
önállóan költői képeket és alakzatokat. Fokozódjon érzékenységük a művészi nyelvhasználat, a
szépirodalmi szövegek iránt.
A továbbhaladás feltételei
szavak jelentésszerkezetének feltárása
hangalak és jelentés viszonyának megállapítása
tájékozottság a különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelelő stílus és magatartás
váratlan, új kommunikációs helyzetben is
szövegformálási, szerkesztési, stilisztikai és helyesírási hibák önálló javítása
a tanult jelentéstani, stilisztikai jelenségek felismerése, megnevezése, alkalmazása
új szakmai, publicisztikai, gyakorlati szövegek megértése
a helyesírás értelmező szerepének megfigyelése különféle műfajú szövegekben
a kommunikációs helyzetnek megfelelő hangnem, stílusréteg kiválasztása
a képszerűség stíluseszközeinek felismerése
a szövegelrendezés stílushatásának ismerete
az idézés szabályai és etikai normáinak ismerete
Emelt szint:
mondatelemzés (egyszerű és összetett mondatok)

12. évfolyam
Évi óraszám: 32
Célok, fejlesztési feladatok
A magyar nyelv tanításának a 12. évfolyamban az a célja, hogy a tanulók ismerjék fel a nyelv szerepét
a gondolkodásban, a kultúrában, megismerésben. Bírjanak kellő tájékozottsággal a magyar nyelv
helyéről a világ nyelvei között. Rendelkezzenek megfelelő ismeretekkel a magyar nyelv eredetéről,
rokonságáról, a mai magyar nyelvállapot legfőbb kérdéseiről. Legyenek tudatában, hogy a nyelv jelen
állapota nyelvtörténeti fejlődés eredménye. Legyenek tisztában a szinkrónia és diakrónia fogalmával.
Tudják összekapcsolni a magyar nyelvtörténeti korszakairól szerzett tudást az irodalmi

tanulmányaikkal. Tanúsítsanak felelős magatartást a nyelv értékeinek védelmében. Legyenek
felkészültek az érettségi vizsgára.
A továbbhaladás feltételei
nagyobb nyelvcsaládok, főbb nyelvtípusok ismerete
a nyelv diakrón és szinkrón változásainak jellemzése példákkal
tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, történetének főbb szakaszairól
nyelvemlékeink – a tihanyi apátság alapítólevele, Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom főbb
jellemzőinek ismerete
a nyelvújítás mibenlétének, jelentőségének bemutatása
A megnyilatkozás témájának és céljának megfelelő szóbeli előadás, ismertetés, valamint
értekezés, esszé írása
Emelt szint:
retorikai ismeretek: a vita
magánhangzók és mássalhangzók törvényei

IRODALOM (emelt szint)
11. évfolyam
Évi óraszám: 37
Célok, fejlesztési feladatok
a tanulók megismerkedjenek új regénytípusokkal, regényszerkezetekkel
figyeljék meg a hagyományos műfaji keretek átalakulását, lássák ennek okait
legyenek fogékonyak a művekben megfogalmazott filozófiai, erkölcsi kérdésekre, tudják
ezeket értelmezni, megvitatni, értékítéletet alkotni
tudjanak gondolatokról, véleményekről személyes állásfoglalást kialakítani
tudjanak önállóan alkalmazni erkölcsi, esztétikai, poétikai fogalmakat
képesek legyenek művek, szereplők adott szempontok szerinti összehasonlítására
tudjanak olvasmányokra tárgyszerűen, illetve személyes véleményt is kifejezve reagálni
képesek legyenek tájékoztató, érvelő, esszé típusú szövegek létrehozására
képesek legyenek egy adott téma több nézőpontú értékelésére
ismerjenek fel és értelmezzenek önállóan költői képeket és alakzatokat
A továbbhaladás feltételei
a tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságainak ismerete
nagyepikai és drámai művek szóbeli és írásbeli bemutatása
művek összehasonlítása adott tematikai, poétikai szempontok követésével
jellemző hőstípusok, jellegzetes konfliktushelyzetek bemutatása, értelmezése
stílusirányzatok jellemző vonásainak bemutatása néhány irodalmi és képzőművészeti
alkotásban
adott szempontú műelemzés készítése közösen fel nem dolgozott kisepikai és lírai alkotásokról
Arany János, Ady Endre, Babits Mihály és Kosztolányi Dezső életművének ismerete
Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond írói portréjának bemutatása
memoriter: legalább 3 vers a tanultakból, 15-20 soros epikai vagy drámarészlet, (pl. Madách:
Az ember tragédiája)
Emelt szint:
Katona József: Bánk bán – a drámai cselekmény bemutatása
Petőfi Sándor forradalmi látomásköltészete
12. évfolyam
Évi óraszám: 32
Célok, fejlesztési feladatok
a tanulók figyeljék meg a szépirodalom nyelvének változását jelző jelenségeket
bővítsék elemzési jártasságukat
képesek legyenek következtetések megfogalmazására az újonnan olvasott művek egyedi
stílusbeli jellemzőiből
tudjanak különböző korokban keletkezett alkotásokat tematikai, poétikai szempontok szerint
összevetni, történeti változásaikat vizsgálni
tudják összehasonlítani egy korszak több művészeti ágának sajátosságait
ismerjék fel, hogy az irodalom egyrészt folyamatos, másrészt történetileg változóhagyomány
legyenek nyitottak az irodalom határterületei iránt
érdeklődését felkeltse a kortárs magyar, határon túli és világirodalom iránt
legyenek felkészültek az érettségi vizsgára

A továbbhaladás feltételei
az avantgárd irányzatok néhány jellemző jegyének ismerete
József Attila életművének ismerete
Radnóti Miklós, Weöres Sándor, Pilinszky János költői portréjának bemutatása
világlátás és kifejezésmód Illyés Gyula, Németh László, Örkény István művészetében
ismeretek a kortárs magyar irodalomról
20. századi világirodalom tematikai, formabeli változatosságának bemutatása néhány szerzőn
keresztül
nagyepikai és drámai művek szóbeli és írásbeli bemutatása
adott szempontú műelemzés készítése közösen fel nem dolgozott kisepikai és lírai alkotásról
memoriter: legalább 3 vers a tanultakból, 15-20 soros epikai vagy drámarészlet
Emelt szint:
Kassák Lajos és az avantgárd
Balzac: Goriot apó

TÖRTÉNELEM (emelt szint)

11. évfolyam
Évi óraszám: 74
Célok, fejlesztési feladatok
A tanulóknak legyen képük Európa társadalmi, gazdasági, politikai viszonyairól. Értsék meg, hogy a
felvilágosodás olyan mozgalommá vált a 18. század második felére, mely szakítani akart a
hagyományos eszmékkel, a katolikus vallás intézményrendszerével, társadalmi és gazdasági
reformokat hirdetett, egy új erkölcsű, emberközpontú világot akart létrehozni. A felvilágosodás
hamarosan eszmeáramlattá változott át, melynek arculata térben és időben eltérő jelleget öltött. Meg
kell ismertetni a tanulókkal a Habsburg Birodalom összetételét, szervezeti és működési
mechanizmusát, belső erőviszonyait, hogy reálisan tudják értékelni Magyarországnak a Birodalmon
belüli helyzetét. Reális képet kell nyújtani az ezen a kereten belüli alternatívákról és politikai
koncepciókról. Ennek tudatában kell megítélni a Habsburgok politikáját és a magyar rendek
ellenállását. Közben vizsgálni kell a magyar gazdaságban végbemenő változásokat. A tanulók
ismerjék a Habsburg- Birodalom államait és tartományait, benne Csehország és Magyarország
helyzetét és szerepét, benne Erdély jelentőségét. Legyen képük az ország szellemi életéről a
felvilágosult abszolutizmus idején. Értsék a felvilágosult abszolutizmus eszmerendszerének és
politikai elképzeléseinek főbb koncepcionális vonásait. A tanulók kapjanak képet Európa polgári
átalakulásának és az USA létrejöttének jelentőségéről,s lényegéről a politikai-társadalmi életre, a
civilizációra, az emberek mindennapi életére vonatkozólag. Ismerjék meg és értsék azokat a nagy
eszmei áramlatokat, amelyek a polgári átalakulás velejárói és azokat a feszültségeket, amelyeket az új
társadalmi elrendeződés keltett. Legyen képük Európa újtársadalmi, gazdasági, politikai modelljéről.
Tudják és értsék a nagy francia forradalom és az amerikai függetlenségi háború legfőbb eseményeit,
lényegét és világtörténeti hatását. Tudjanak következtetni a forradalmak okaira, legyenek képesek
felismerni az ok-okozati kapcsolatokat, átlátni és összekapcsolni azokat a legfőbb okokat, amelyek
átrajzolták Európa térképét és megváltoztatták az emberek gondolkodását. Ismerje azokat az új
szellemi és kulturális, művészeti irányzatokat, amelyek ezzel együtt jártak. Lehetőleg minél
önállóbban jellemezzék a Függetlenségi nyilatkozatot, az Emberi és polgári jogok nyilatkozatát és a
francia forradalom más iratát. Próbáljon meg elemző felsorolást készíteni Napóleon egyéniségéről,
tetteiről. Készítsen térképes összeállítást az 1848-as európai forradalmakról. Próbálja meg felsorolni a
legfontosabb találmányokat és a legjelentősebb társadalmi változásokat. Tudják és értsék a nemzeti
liberális mozgalom kialakulásának okait és következményeit. A reformmozgalom politikai, társadalmi
és kulturális jelentőségét. Ismerjék azokat a politikai alternatívákat, amelyek Magyarország előtt
álltak, és ezek ütközését. Lássák át az első reformországgyűléstől az 1848–1849-es forradalomig
vezető eseménysor kronológiai és logikai menetét, sebből vonják le a megfelelő következtetéseket.
Ismerjék meg a reformkor fő eseményeit és tudják ezek hatását a hazai gondolkodási és kulturális
fejlődésre. Értsék meg az alapvető összefüggéseket a nemzetközi és hazai politikai tényezők között.
Ismerjék meg a legfőbb szellemi áramlatokat és politikai koncepciókat, azok képviselőinek alapvető
munkáját. Értsék meg, hogy a koncepciók közötti küzdelem milyen tényezők alapján dőlt el. A tanulók
ismerjék meg a magyar forradalom és szabadságharc legfontosabb eseményeit és ezek nemzetközi
összefüggéseit. Legyenek tisztában az áprilisi törvények jelentőségével: tudniuk kell, hogy a törvények
szentesítésével lezárult az utolsó rendi országgyűlés, s a feudális viszonyok eltörlésével készen álltak
az új, polgári Magyarország alapjai. Azoknak az új tényezőknek a bemutatása, amelyek gyökeresen
megváltoztatták Európa és a világ egy részének a képét. Az ipari forradalom és a termelési módok és
keretek változásának és társadalmi hatásának megértetése, az új településformáktól kezdve az új
életviszonyokig és egy újfajta piaci gondolkodásmódig és differenciált társadalmi igények ütközéséig.
Ebből következően a termelés és a piac új igényeinek kerete, a nemzetállamok kialakulása és ennek
szerepe az új eszmék és az új politikai,gazdasági, kulturális igények kialakításában. Hogy ment ez
végbe Európában, Amerikában, s milyenhatással volt a gyarmati kontinensekre. Bemutatni és
megértetni a tanulókkal az 1867-es kiegyezéshez vezető tényezőket, a kiegyezés jelentőségét

Magyarország fejlődésére. Hogy ezzel út nyílt a gazdasági felemelkedéshez, egyfajta
modernizációhoz, amelynek következtében megváltozott az élet Magyarországon. Létrejöttek a sajátos
magyarországi társadalmi viszonyok. Az úri világ és a kétkezi ember világa. Felépült egy új,
iparosodott, urbanizálódott Magyarország. Azt is láttatni kell azonban, hogy milyen más alternatívák
voltak a kiegyezés előtt, miért ez valósult meg, s egy negyedszázad után milyen újabb alternatívákkal
kellett szembenézni az országnak.
A továbbhaladás feltételei
– Legyenek képesek a források, és a tankönyvi szöveg egybevetésére
–Tudjanak bibliográfiákat készíteni az iskolai és közkönyvtárak, felhasználásával kiselőadások,
vitaindítók céljára
–Tudjanak jól felépített, szabadon előadott feleletet tartani történelmi témákról
–Tudjanak ábrákat, térképeket és egyéb ismert és új ismerethordozókat értelmezni élőszóban, rövid
felkészülés után
–Tudjanak méréseket és becsléseket készíteni a térképen önállóan vagy szaktanári segítséggel
(lakosságszám, népsűrűség, gazdasági fejlettség)
– Tudják a térképen ábrázolt jelenségeket beépíteni szóbeli és írásbeli feladatok megoldásába
Emelt szinten:
Híres egyetemek Nyugat- és Közép-Európában (pl. Párizs, Oxford, Prága), az egyetemi oktatás
jellemzői, a skolasztika (Aquinói Szent Tamás). Nagyhatalmi konfliktusok és vallási ellentétek a
koraújkori Európában (pl. francia-Habsburg vetélkedés, harmincéves háború). Eltérő tudományos
elképzelések a magyar őstörténettel kapcsolatban (pl. eredet, őshaza). Zsigmond király külpolitikája
(pl. a nyugati egyházszakadás megszüntetése, a huszitakérdés kezelése, oszmánok elleni védekezés).

12. évfolyam
Évi óraszám: 64
Célok, fejlesztési feladatok
A tanulók tudják, hogy milyen okok vezettek a világháborúhoz, mik voltak a mélyebb és mik a felszíni
tényezők. Igazodjanak el a két hatalmi tömb politikai és katonai stratégiai elképzeléseiben és vonjanak
le belőle következtetéseket. Értsék az orosz forradalom kitörésének okait és következtessenek belőle a
nemzetközi politikai erőviszonyok változására. Ismerjék a versailles-i békerendszer alapvető tényeit,
tudják és értsék, hogy a győztes nagyhatalmakat milyen szándékok vezették. Legyenek képesek
következtetni ebből az újabb ellentmondásokra, ellentétek alakulására a közép-kelet-európai régióban.
Meg kell ismertetni és megértetni, hogy Magyarország milyen érdekek kapcsán és milyen szituációban
keveredett bele a háborúba. Mik voltak az Osztrák–Magyar Monarchia hadicéljai. Milyen
másalternatívák lettek volna? Hogyan vezette el a háborús bukás, a megoldatlan nemzetiségi és
szociális helyzet az 1918–1919-es forradalmakig. A forradalmak milyen alternatívákat kínáltak. A
békeszerződés milyen új helyzetet teremtett és ebben a helyzetben milyen alternatívát választott a
hatalomra került konzervatív rendszer. Mit jelentett a korabeli Magyarországnak Trianon és hogyan
fogadták a magyarok és a szomszéd országok. Meg kell mutatni, hogyan rendeződött át a világ az I.
világháború utáni negyedszázadban-Európában, Amerikában és a gyarmati kontinenseken. A
tanulóknak látniuk kell gyarmatosítás régi és új formáit, a tőkés világban kialakult hatalmi ellentéteket
és azok megjelenési formáját. Érzékeltetni kell velük a különbséget az egyes régiók, fejlett országok,
stagnálók és lemaradtak között, azt, hogy milyen volt a megálmodott és a megvalósult szocializmus.
Ismerjék meg Sztálin útját a hatalom csúcsáig és az átrendezés következményeit. A tudomány új
eredményeit. Új civilizációs vívmányokat, urbanizációt stb. Meg kell értetni, hogy mindez hogyan
hatott az emberek életére, s e téren is hogyan növekedett a fejlett tőkés országok, Európa perifériái és a
gyarmati országok közötti különbség. Szót ejteni Japánfelzárkózásáról és hatalmi törekvéseiről. Meg
kell világítani és megértetni, hogy milyen okok hozták létre a világválságot, s ez milyen új kihívás
elé állította a tőkés nagyhatalmakat. A különböző politikai erők milyen alternatívákat ajánlottak a
válságból való kilábalásra. Mit jelentett a válság a társadalmakra, emberekre nézve. Miért kellett az
államnak fokozottan beleavatkozni a politikai és gazdasági életbe. A válságból való kilábalás polgári

demokratikus és totalitárius útjai. A tanulók lássák át és értsék meg a kiutak ellentmondásait és a II.
világháborúhoz elvezető tényezőket. A tanulóknak látniuk kell, hogy milyen gazdasági, politikai,
művelődési helyzetet hozott az ország „átszabása", mi volt ezzel kapcsolatban a győztes nagyhatalmak
célja. Meg kell érteniük, hogy mi volt a Horthy Magyarország fő politikai törekvése, milyen volt a
társadalompolitika az 1920-as években. Érteniük kell, hogy miért sújtotta a nagy válság különösen
súlyosan Magyarországot, a válság milyen ellentéteket és erővonalakat hozott felszínre, ezek milyen
alternatívákat ajánlottak. Többoldalúan meg kell kísérelni, láttatni, mi volt a lényege a Gömbös-féle
politikának, s miért volt ennek a megoldásnak akkor jelentős tömegbázisa. Hogyan vezetett a
korábbinál erősebb kötődéshez Németországhoz, s ez miért vezetett el a II. világháborúban való
részvételhez. Ugyanakkor arról is valamelyest képet kell adni,hogy ez milyen társadalmi és szociális
politikát indukált, s hogyan hatott a kultúrára. A tanulók legyenek tisztában a háború okaival, a háború
legfontosabb eseményeivel. Ismerjék meg, milyen pusztítással és áldozatokkal járt ez a háború. Meg
kell érteniük, milyen tényezők határozták meg Magyarország helyét a második világháborúban a
tengelyhatalmak oldalán, és miért volt sikertelen a kiugrási kísérlet. Átfogó képet kell nyújtani a
háború utáni helyzetről. Arról az új szituációról, amit az antifasiszta koalíció győzelme, Európa és
Ázsia országai óriási anyagi és emberveszteségei, a nagyhatalmak együttese, majd ellentétei okoztak.
Megmutatni és megértetni, hogy az USA és a Szovjetunió voltak a háború tulajdonképpeni győztesei,
a háborús győzelem kétpólusúvá rendezte át a világot. A világ újabb elrendezését atomkorszak kísérte.
(Katonai nagyhatalmak.) Közben folyt a kettéosztott Európa politikai újrarendezése és újjáépítése.
Kiegyenlítő, vagy legalább egyensúlyozó tényezőként nőtt az ENSZ szerepe. Egyértelműen
tisztázandó, hogy mit jelentett a hidegháború, a tömbpolitika, s ez a megosztottság mit hozott az egyik,
és mit a másik világ számára. Milyen tényezők és hogyan építették be ezt a kétpólusú világot, milyen
technikai, tudományos és kulturális hatások érvényesültek. Bemutatni és megértetni, hogy a
demokrácia megteremtésének kísérlete miért nem lehetett sikeres 1945után. A tanulóknak látniuk kell,
hogy milyen volt a kiépülő diktatúra, hogy megértsék az 1956-osforradalom okait. Ismerniük kell a
forradalom legfontosabb követeléseit, eredményeit és a nemzetközi hátterét. Meg kell értetni, hogy a
Kádár rendszer a korábbi éra előzményeiből és az 1956-osforradalomból, egyben annak leveréséből
nőtt ki, és ennek a helyzetnek milyen előnyeit és terheit hordozta belpolitikailag és az adott
nemzetközi helyzetben. A tanuló lehetőleg a saját gondolatmenetével, következtetéseivel jusson el
annak a felismeréséig, hogy milyen volt a rendszermozgástere és konfrontációs lehetősége. Milyen
utakon és módokon igyekezett a rendszer tömegbázist biztosítani, s hogy tudta fenntartani a társadalmi
békét. Milyen próbálkozásai voltak kül- és belpolitikailag saját átmentésére, s mik voltak
összeomlásának bel- és külpolitikai tényezői.
Továbbhaladás követelményei
– Legyenek képesek a források, és a tankönyvi szöveg egybevetésére
–Tudjanak bibliográfiákat készíteni az iskolai és közkönyvtárak felhasználásával kiselőadások,
vitaindítók céljára
–Tudjanak jól felépített, szabadon előadott feleletet tartani történelmi témákról
–Tudjanak ábrákat, térképeket, egyéb ismert és új ismerethordozókat értelmezni élőszóban, rövid
felkészülés után
–Tudjanak méréseket és becsléseket készíteni a térképen önállóan vagy szaktanári segítséggel
(lakosságszám, népsűrűség, gazdasági fejlettség)
– Tudják a térképen ábrázolt jelenségeket beépíteni szóbeli és írásbeli feladatok megoldásába
Emelt szinten:
Háborúellenes katonai és polgári erőfeszítések. Politikai életpályák bemutatása és elemzése (pl.
Bethlen István, Teleki Pál). Háborúellenes törekvések (pl. Magyar Történelmi Emlékbizottság,
szárszói találkozó). Együttműködés és eltérő érdekek az unióban. Az Európai Unió helye a
világgazdaságban. A környezettudatos magatartás kulturális, gazdasági és politikai feltételei.
A történelem érettségi vizsga célja
A vizsga azt hivatott mérni, hogy a középiskolát befejező diák
– rendelkezik-e a történeti gondolkodásmód kialakulásához szükséges alapokkal;
– birtokában van-e az alapvető történelmi tényeknek;
– tudja-e használni a történelmi fogalmakat, a szaknyelvet;

– képes-e ismereteit szóban és írásban előadni;
– elsajátította azokat a képességeket és ismereteket, amelyekkel a történelmi eseményeket és
jelenségeket értelmezni tudja;
– képes-e a történelmi forrásokat – legyenek akár eredeti források, akár a múltról szóló feldolgozások
–vizsgálni és elemezni, a múlt emberének életét reálisan elképzelni;
– fel tudja-e használni történeti ismereteit arra, hogy a jelenkor társadalmi jelenségeit értelmezze;
– képes-e az érvekkel alátámasztott, árnyalt és tényszerű történelmi értékeléseket előnyben részesíteni
a leegyszerűsítő véleményekkel szemben.
A követelményekben
– nagyobb súllyal szerepelnek a képesség jellegű követelmények, valamint azok az elemzési
szempontok és történelmi ismeretek, amelyek a jelen világának megértéséhez szükségesek,
– több figyelmet kapnak a társadalmi, gazdasági és kulturális folyamatok, illetve azok a készségek és
ismeretek, amelyek az egyes korszakok komplex, életszerű bemutatásához szükségesek,
– fontos szerep jut a politika- és eseménytörténet mellett a társadalom-, a gazdaság-, a művelődés- és
mentalitás-történetnek is.

FÖLDRAJZ (emelt szint)
11. évfolyam
Évi óraszám: 74
Célok, fejlesztési feladatok
Az általános iskolai tantárgyi előzményekre tudatosan építve, az ismeretek alkalmaztatásával,
elősegíteni, hogy a tanulók megismerjék a Földet, mint bolygót és az emberiség életterét, annak
természetföldrajzi sajátosságait, jelenségeit, fő folyamatait. Képessé tenni őket általánosításra,
szintetizálásra, a jelenségek és folyamatok átfogó rendszereként való értelmezésére. A környezet
természeti és társadalmi kölcsönhatásainak, összefüggéseinek feltárásával a tanulók környezettudatos
gondolkodásának és tájékozottságának fejlesztése. Kozmikus környezet és a Föld, mint égitest
megismertetésével. a Föld szféráinak és mozgásjelenségeik okainak és következményeinek
megértetésével. A térbeli (térképi és földgömbi) és időbeli tájékozódás kiterjesztésével. A földrajzi
övezetekben érvényesülő természeti és társadalmi kölcsönhatások felismertetésével. A természeti
adottságok hasznosításának, a társadalmi- gazdasági élet eltérő feltételeinek bemutatásával a Föld
különböző részein. A földrajzi övezetek, övek főbb környezeti problémáinak és azok lehetséges
kezelési módjainak elemzésével. A kulcskompetenciákkal kapcsolatos készségek fejlesztésével. A
belső motivációkra épülő környezettudatos magatartás és életmód alakításával.
A továbbhaladás feltételei
rendelkezzen biztos természettudományos ismeretekkel a világegyetemről, a Naprendszer
égitesteiről, tudja azokat jellemezni, s ennek során alkalmazni fizikai és kémiai ismereteit
értse és tudja magyarázni az égitestek közötti kapcsolatokat, mozgástípusokat és ezek
következményeit
tudja összehangolni megfigyeléseit, tapasztalatait a tanultakkal
rendelkezzen valós képzetekkel az égitestek egymáshoz viszonyított méreteiről, igazodjon el a
csillagászati nagyságrendekben
legyen képes önálló feladatmegoldásra: a térképi és csillagászati ismeretekhez kapcsolódó
mérésre, helymeghatározásra, időszámításra
ismerje a geoszférák kialakulását, felépítését, szerkezetét, fő jelenségeiket, folyamataikat és
azok következményeit
tudja példákkal bizonyítani a kőzetburok, a vízburok és a levegőburok közötti oksági
összefüggéseket, kölcsönhatásokat és a mindennapi életre gyakorolt hatásaikat, értse és támassza alá
konkrét példákkal a földrajzi övezetesség megnyilvánulásait, a bennük érvényesülő természeti és
társadalmi kölcsönhatásokat, a Föld különböző részein
ismerje az egyes geoszférák, a földrajzi övezetek és övek fő környezeti problémáit,
megoldásuk lehetőségeit
értse meg, hogy a természet által nyújtott feltétele, erőforrások eltérőek a földön és
hasznosításuk mértéke, módja is különböző
lássa be a népesség, a települések elhelyezkedésének, a gazdálkodás lehetőségeinek
összefüggéseit a földrajzi övezetességgel
tudja, hogy a Föld egységes rendszer, ahol a természeti és társadalmi törvényszerűségek
egyaránt érvényesülnek
rendelkezzen mind a természeti, mind a társadalom földrajzi információk feldolgozásához
szükséges elemi módszerek alkalmazásának képességeivel

alkalmazza a regionális földrajzban eddig megszerzett ismereteit az egyes témakörök
feldolgozásakor

12. évfolyam
Évi óraszám: 64
Célok, fejlesztési feladatok
Az általános iskolában elsajátított regionális földrajzi ismeretekre építve, azokat alkalmaztatva és
kiegészítve elősegíteni, hogy a tanulók megismerjék a Föld különböző térségeinek gazdaságát, sajátos
társadalmi képét, a világgazdaság fő folyamatait. Képessé tenni őket a társadalmi- gazdasági
változások térbeli és időbeli átrendeződésének megértésére, a társadalom, a világgazdaság
működésének egységes rendszerként való értelmezése. A helyi, a regionális és a globális folyamatok
és összefüggések bemutatásával a tanulók társadalomról és gazdaságról alkotott képét,
környezettudatos gondolkodását és tájékozottságát fejleszteni. Az egyre növekvő társadalmi igények
kielégítésért folyó termelő tevékenység eltérő vonásainak és teljesítményeinek bemutatásával a Föld
jellegzetes térségeiben. A különböző fejlettségi szintű országcsoportok, országok jellegzetes
társadalmi, gazdasági és környezeti gondjainak feltárásával. A globális környezeti problémák
bemutatásával. A nemzetközi összefogás szükségességének felismertetésével a társadalmi –
gazdasági- környezeti kérdések megoldásában. A szűkebb közösség, az ország, a régió, a világ
problémáinak
megoldására
irányuló
készség,
felelős
magatartás
alakításával.
A
társadalomtudományok vizsgálódási módszereinek, információ- forrásainak alkalmaztatásával. Az
információk szelektív felhasználásával, igazságtartalmuk bizonyításával vagy cáfolásával, alternatív
lehetőségek keresésével a problémamegoldások során: vitával, érveléssel, az önálló vélemény
tárgyszerű megfogalmazásával. A múlt és a jelen társadalmi folyamatairól, jelenségeiről szerzett
ismeretek segítségével tendenciák érzékelése, meglátása. Más tantárgyakban, illetve az iskolai oktatás
keretén kívül szerzett ismereteik, tapasztalataik integrálásával, rendszerben történő gondolkodással.
Annak az igénynek a kialakításával, hogy a középiskola befejezése után is folyamatosan gyarapítsák
földrajzi ismereteiket. Használják földrajzi ismereteiket kompetenciáikat állampolgári szerepük
gyakorlása során.
A továbbhaladás feltételei
ismerje a gazdaság működésnek folyamatát, fő ágainak jellemzőit, kiemelten a tercier és az
információs szektor szerepét
tudja jellemezni a piacgazdaságot
értse a nemzetgazdaságok, az integrációk és a multinacionális vállalatok szerepét napjaink
világgazdaságában és tudja ezeket példákkal bizonyítani
ismerje fel a tőke szerepét a világgazdaság globalizálódásában
igazolja példákkal a világgazdaság térbeli és időbeli átrendeződését, értse azok okait
rendelkezzen hiteles ismeretekkel a Föld világgazdasági erőtereiről, legjelentősebb
országcsoportjairól, országairól
vegye észre hasonlóságaikat és különbségeiket
értse az összefüggést a világgazdasági centrumok és perifériák szerepkörei között, tudja ezeket
példákkal alátámasztani.
ismerje fel és indokolja az európai integráció jelentőségét és ellentmondásait hazánk
társadalmi- gazdasági életében, valamint hazánk szerepét a regionális térszerveződésben. Legyenek
friss, aktuális ismeretei Magyarország társadalmi- gazdasági sajátosságairól, gazdaságának
húzóágazatairól.

értse meg és tudja példákkal bizonyítani a fogyasztói társadalom szerepét, a világ környezeti
és gazdasági problémáinak kialakulásában és azok világméretűvé válásában.
igazolja példákkal a helyi, a regionális és a globális környezeti problémák összefüggéseit és a
megoldásukhoz szükséges nemzetközi összefogás szerepét.
legyen képes különféle információhordozók földrajzi- környezeti tartalmának, önálló
feldolgozására, értelmezésére, hozzájuk kapcsolódó véleményalkotásra.

ANGOL NYELV
9. évfolyam
Évi óraszám: 37
Célok, fejlesztési feladatok
A 9. évfolyamos diákok több éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi
foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, szókincsük bővült, megértik a tanár célnyelvi óravezetését,
önbizalmuk lehetővé teszi számukra, hogy az órai munkában egyénileg, párban vagy csoportban
eredményesen vegyenek részt, órán kívüli feladataikat önállóan megoldják. Önértékelésük fejlett és
reális: ismerik erős és gyenge pontjaikat. Továbbra is fontos motivációjuk fenntartása és további
fejlesztése. Az eddigi tapasztalatok alapján viszont – a hozzánk érkező diákok tudása gyakran
bizonytalan és egymástól eltérő, így a legalapvetőbb ismeretek rendszerezésével, ismétlésével kell
kezdenünk a nyelvoktatást. A cél, hogy a tanuló ismert témakörben, szóban és írásban tudjon
információt cserélni, szöveget megérteni és létrehozni.
A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes

kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;

kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből
kikövetkeztetni;

kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;

kb. 100 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni;
Beszédkészség
A tanuló legyen képes

köznyelven megfogalmazott kérdésekre odaillő válaszokat adni;

egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;

megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;

beszélgetésben részt venni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes

kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget megérteni;

kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;

ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;

kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes

kb. 100 szavas, tényszerű információt közvetítő szöveget, leírást, jellemzést, elbeszélést, baráti
levelet írni.

10. évfolyam
Évi óraszám: 37
Célok, fejlesztési feladatok
Egy-egy témakörre ismétléssel, számonkéréssel együtt 12 tanítási órát tervezünk. Ez összesen 132 óra.
További 16 órát szánunk az életkori sajátosságoknak, adott szinten mozgó nyelvtudásnak megfelelően
kiválasztott, autentikus szövegekkel való munkára a négy alapkészség tudatos fejlesztése céljából.
Ezen foglalkozásokhoz használjuk ifjúsági magazinok cikkeit, olvasott és hallott szöveg értését mérő
feladatsorokat.
Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:

megszólítás,

köszönés, elköszönés,

bemutatás, bemutatkozás,

telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés;

személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás,

érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás,

engedélykérés és arra reagálás,

köszönet és arra reagálás,

bocsánatkérés és arra reagálás,

gratuláció, jókívánságok és arra reagálás.
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:

sajnálkozás;

öröm;

elégedettség, elégedetlenség;

csodálkozás;

remény;

bánat;

bosszúság.
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:

véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás,

valaki igazának az elismerése és el nem ismerése,

egyetértés, egyet nem értés,

érdeklődés, érdektelenség,

tetszés, nem tetszés,

dicséret, kritika,

ellenvetés,

akarat, kívánság, képesség, , szükségesség, lehetőség,

ígéret; szándék, terv,

érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia iránt.
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok:

dolgok, személyek megnevezése, leírása;

események leírása;

információkérés, információadás;

igenlő vagy nemleges válasz;

tudás, nem tudás;

bizonyosság, bizonytalanság;

ismerés, nem ismerés.
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok:

kérés;


tiltás, felszólítás;

segítségkérés és arra reagálás;

javaslat és arra reagálás;

kínálás és arra reagálás;

meghívás és arra reagálás.
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok:

visszakérdezés, ismétléskérés;

nem értés;

betűzés kérése, betűzés;

felkérés lassabb, hangosabb beszédre;

beszélési szándék jelzése, téma bevezetése;


beszélgetés lezárása.
Fogalomkörök

Cselekvés, történés, létezés kifejezése,

Birtoklás kifejezése,

Térbeli és időbeli viszonyok,

Függő beszéd,

Mennyiségi és minőségi viszonyok,

Modalitás,

Esetviszonyok,

Logikai viszonyok,

Szövegösszetartó eszközök.
A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes

kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;

kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből
kikövetkeztetni;

kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;

kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes

köznyelven árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre odaillő válaszokat adni;

választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;

megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;

beszélgetésben részt venni, álláspontot, véleményt kifejezni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes

kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget megérteni;

kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;

ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;

kb. 200 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes

kb. 150 szavas, tényszerű információt közvetítő szöveget, leírást, jellemzést, elbeszélést, baráti
vagy hivatalos levelet írni.

NÉMET NYELV
9. évfolyam
Évi óraszám: 37
Célok, fejlesztési feladatok
A 9. évfolyamos diákok több éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi
foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, szókincsük bővült, megértik a tanár célnyelvi óravezetését,
önbizalmuk lehetővé teszi számukra, hogy az órai munkában egyénileg, párban vagy csoportban
eredményesen vegyenek részt, órán kívüli feladataikat önállóan megoldják. Önértékelésük fejlett és
reális: ismerik erős és gyenge pontjaikat. Továbbra is fontos motivációjuk fenntartása és további
fejlesztése. Az eddigi tapasztalatok alapján viszont – a hozzánk érkező diákok tudása gyakran
bizonytalan és egymástól eltérő, így a legalapvetőbb ismeretek rendszerezésével, ismétlésével kell
kezdenünk a nyelvoktatást. A cél, hogy a tanuló ismert témakörben, szóban és írásban tudjon
információt cserélni, szöveget megérteni és létrehozni.
A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes

kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;

kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből
kikövetkeztetni;

kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;

kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;

köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes

köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákban rendezett válaszokat adni;

egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;

megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;

beszélgetésben részt venni;

társalgást követni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes

kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;

kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;

ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;

kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni;

kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;

kb. 150 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni;

egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai illetve irodalmi szöveget követni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes

kb. 100 szavas, tényszerű információt közvetítő, néhány bekezdésből álló szöveget írni;


gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök
használatával, logikai összefüggések alapján szöveggé rendezni, egyszerű közléseket írásban
megfogalmazni;

különböző szövegfajtákat létrehozni;

változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni.
10. évfolyam
Évi óraszám: 37
Célok, fejlesztési feladatok
Egy-egy témakörre ismétléssel, számonkéréssel együtt 12 tanítási órát tervezünk. Ez összesen 132 óra.
További 16 órát szánunk az életkori sajátosságoknak, adott szinten mozgó nyelvtudásnak megfelelően
kiválasztott, autentikus szövegekkel való munkára a négy alapkészség tudatos fejlesztése céljából.
Ezen foglalkozásokhoz használjuk ifjúsági magazinok cikkeit, olvasott és hallott szöveg értését mérő
feladatsorokat.
Kommunikációs szándékok (10. évfolyam)
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:

megszólítás,

köszönés, elköszönés,

bemutatás, bemutatkozás,

telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés;

személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás,

érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás,

engedélykérés és arra reagálás,

köszönet és arra reagálás,

bocsánatkérés és arra reagálás,

gratuláció, jókívánságok és arra reagálás.
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:

sajnálkozás;

öröm;

elégedettség, elégedetlenség;

csodálkozás;

remény;

bánat;

bosszúság.
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:

véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás,

valaki igazának az elismerése és el nem ismerése,

egyetértés, egyet nem értés,

érdeklődés, érdektelenség,

tetszés, nem tetszés,

dicséret, kritika,

ellenvetés,

akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség,

ígéret; szándék, terv,

érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia iránt.
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok:

dolgok, személyek megnevezése, leírása;

események leírása;

információkérés, információadás;


igenlő vagy nemleges válasz;

tudás, nem tudás;

bizonyosság, bizonytalanság;

ismerés, nem ismerés.
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok:

kérés;

tiltás, felszólítás;

segítségkérés és arra reagálás;

javaslat és arra reagálás;

kínálás és arra reagálás;

meghívás és arra reagálás.
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok:

visszakérdezés, ismétléskérés;

nem értés;

betűzés kérése, betűzés;

felkérés lassabb, hangosabb beszédre;

beszélési szándék jelzése, téma bevezetése;

megerősítés

témaváltás, beszélgetés lezárása.
Fogalomkörök

Cselekvés, történés, létezés kifejezése,

Birtoklás kifejezése,

Térbeli és időbeli viszonyok,

Függő beszéd,

Mennyiségi és minőségi viszonyok,

Modalitás,

Esetviszonyok,

Logikai viszonyok,

Szövegösszetartó eszközök.
A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes

kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;

kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből
kikövetkeztetni;

kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;

kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;

köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes

árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat
adni;

választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;

megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;

beszélgetésben részt venni;

társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt kifejteni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes

kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;


kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;

ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;

kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;

kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;

kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni;

egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg lényeges pontjait megérteni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes

kb. 150 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;

gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök
használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;

különböző szövegfajtákat létrehozni;

változatos közlésformákat használni.

INFORMATIKA
9. évfolyam
Évi óraszám: 37
Célok, fejlesztési feladatok

Konkrét élményeken és sikereken keresztül biztosítani a pozitív attitűdöt az informatika iránt.

A számítógép intelligens használatához szükséges ismeretek elmélyítése.

A szaknyelv alapfogalmainak pontosítása.

A logikus gondolkodás fejlesztése.

Megmutatni a számítástechnikai ismeretek számos felhasználási lehetőségét.

Kialakítani a tanulókban olyan felhasználói igényt, hogy kövessék figyelemmel a hardver és a
szoftver fejlődését.

Megismertetni a tanulókat a világ informatikai kultúrájának fejlődéstörténetével, a magyar és
külföldi tudósok szerepével.

A Neumann–elvű számítógépek működésének, felépítésének megismertetése.

A fontosabb perifériák gyakorlott kezelésének elsajátíttatása.

Egy grafikus operációs rendszer megismertetése, állomány- és mappaműveletek
begyakoroltatása, az operációs rendszer kezelésével kapcsolatos ismeretek elmélyítése.

A tömörítés szükségességének megértetése, a folyamat bemutatása, használatának
gyakoroltatása. Törlések visszaállításának elsajátíttatása.

Biztonsági-másolat készítés fontosságának és módjainak felismertetése, gyakoroltatása.

A víruskeresés szükségességének megértetése, a folyamat bemutatása, egy víruskereső
program használatának gyakoroltatása.

Az egyszerűen telepíthető szoftverek installálásának bemutatása.

A nyomtató különböző beállításainak megismertetése.

Karbantartási műveletek elsajátíttatása /szoftveres/.

A szoftverhez rendelt különböző felhasználási jogosultságok megismertetése.

A tartalomnak megfelelő forma kialakításának elsajátíttatása szöveges dokumentumokban.

Az esztétikus munkára nevelés a dokumentumok elkészítésén keresztül.

A tanuló vizuális kultúrájának fejlesztése.

Önéletrajz formai és tartalmi követelményeinek megismertetése.

Szöveges dokumentumban elhelyezett képek, táblázatok esztétikus kialakítása, formázása.

Fontosabb képformátumok megismertetése, alapvető képmanipulációs műveletek begyakoroltatása.

A prezentáció információközlő technikáinak megismertetése.
A továbbhaladás feltételei

A tanuló tudjon alapvető állomány- és mappaműveleteket elvégezni a számítógépen.

A tanuló tudjon egyszerű logikai feladatokat megoldani, legyen tisztában a jelek fajtáival, a
logikai műveletekkel.

Tudjon alkalmazást önállóan telepíteni, a háttértárat szoftver segítségével karbantartani,
segédprogramokat használni. (tömörítés, vírusirtás)

Önállóan tudjon dokumentumot tervezni és megszerkeszteni.

Tudjon egy nagyobb dokumentumot igényesen összeállítani, megszerkeszteni.

Önállóan tudjon egyszerű prezentációt tervezni és megszerkeszteni.

10. évfolyam
Évi óraszám: 37
Célok, fejlesztési feladatok

Konkrét élményeken és sikereken keresztül biztosítani a pozitív attitűdöt az informatika iránt.

A számítógép intelligens használatához szükséges ismeretek elmélyítése.

Megmutatni a számítástechnikai ismeretek számos felhasználási lehetőségét.

A tartalomnak
megfelelő
forma
kialakításának
elsajátíttatása
szöveges

Az esztétikus munkára nevelés a dokumentumok elkészítésén keresztül.

A tanuló vizuális kultúrájának fejlesztése.

Megmutatni, milyen feladatokban érdemes táblázatkezelőt használni.

A táblázatkezelés alapfogalmainak megismertetése, az alapfunkciók elsajátíttatása.

Adattípusok megismertetése.

Rávilágítani az adatok grafikus ábrázolásának (diagram) szerepére, fontosságára a
táblázatkezelésben.

Konkrét feladat összefüggéseinek megláttatása.

Néhány gyakran használt függvény, illetve a pénzügyi függvények bemutatása, s ezen
keresztül a mindennapi életben is előforduló pénzügyi számítások gyakoroltatása.

Megmutatni, milyen feladatokban érdemes táblázatkezelőt használni.

A táblázatkezelés alapfogalmainak megismertetése, az alapfunkciók elsajátíttatása.

Adattípusok megismertetése.

Rávilágítani az adatok grafikus ábrázolásának (diagram) szerepére, fontosságára a
táblázatkezelésben.

Konkrét feladat összefüggéseinek megláttatása.

Néhány gyakran használt függvény, illetve a pénzügyi függvények bemutatása, s ezen
keresztül a mindennapi életben is előforduló pénzügyi számítások gyakoroltatása.

A számítógépes hálózatok szükségességének, szerepének bemutatása.

Számítógépes hálózatokkal kapcsolatos fogalmak, ismeretek átadása.

Az Internet szolgáltatásainak gyakorlott igénybevétele.

Levelező program, böngészőprogram gyakorlott kezelése.

A mindennapi életben felmerülő feladatainak megoldásához tudja használni az Internet által
felkínált szolgáltatásokat (pl.: menetrendek, Internetes adatbázisok használata).

Ismerje meg az Internet használatának jogi és biztonsági kérdéseit.

Kapjon információt az Interneten zajló elektronikus kereskedelem, banki ügyletek, tőzsde
világáról.

Ismerkedjen meg a nemzetközi és hazai gazdasági (pénzügyi) élet fontosabb szereplőivel
(pénzintézetek, biztosítók, nagyvállalatok, intézmények), kísérje figyelemmel ezek
tevékenységét az Interneten.

Az információ-felhasználás jogi és etikai szabályainak megismertetése.
A továbbhaladás feltételei

Tudjon egy nagyobb dokumentumot igényesen összeállítani, megszerkeszteni.

Ismerje a táblázatkezelés alapfogalmait, képes legyen önállóan táblázatokat és diagramokat
készíteni, formázni.

Tudjon számítási műveleteket táblázatban végezni, alkalmazni a beépített függvényeket, és a
fontos összefüggéseket diagramban megjeleníteni.

A tanuló legyen tisztában a számítógépes hálózatok fogalmaival, típusaival, jellemzőivel.

dokumentumok




Használja a hely- és távhálózati kommunikációs lehetőségeket.
Tudjon kezelni egy levelező programot, ismerje a Telnet, és FTP programokat, tudjon
használni egy böngésző programot.

Tudjon információjegyzéket készíteni a megtalált forrásokról.
11. évfolyam
Évi óraszám: 37
Célok, fejlesztési feladatok
Ismerje az adattípusok osztályozásának lehetséges fajtáit.
Tudjon különbséget tenni egyszerű és összetett típusok között.
Tudja a felsorolt összetett típusokat definiálni.
Ismerje az egyes típusokhoz tartozó műveleteket. (Numerikus, logikai, karakter-, ill.
Szövegműveletek; továbbá tömbből elem kiválasztása indexével, rekordból mező kiválasztása
nevével, halmazműveletek; szekvenciális állományokra alkalmazható műveletek).
Ismerje a strukturált programozás alapelveit, a lehetséges programszerkezeteket.
Tudja a szükséges változókat kiválasztani, és programbeli használatukat szabatosan megfogalmazni.
Tudja pontosan leírni az egyes típusfeladatok kiinduló állapotát (azaz felsorolni az értékkel rendelkező
változókat és tulajdonságukat) és a várt eredményt (azaz mely változóba, milyen feltételek mellett,
milyen értékeket kell visszaadni a programnak).
Tudja leírni a megfelelő algoritmusokat valamely algoritmus-leíró nyelven.
Ismerje a rekurzió fogalmát. Néhány egyszerű rekurziós feladaton tudjon bemutatni a rekurzív
algoritmusokat.
Világosan lássa a tervezés és a kódolás közötti különbséget.
Tisztában legyen a tesztelés szerepével és alapelveivel
Tudjon adott feladathoz olyan tesztadatokat meghatározni, amelyek a hibás működés kiszűrésére
alkalmasak.
Továbbhaladás feltételei
Részletes feladatleírás és minta alapján legyen képes bármilyen szöveges dokumentum előállítására.
Tudja használni a táblázatkezelő program nyújtotta speciális lehetőségeket is. Adatmodell alapján
tudjon adatbázist definiálni, és azt folyamatosan karbantartani. Tudjon komplex feladatot megoldani,
képes legyen a megoldáshoz a megfelelő szoftvert kiválasztani.
A tanulók az (eddig megismert) elemi programozási tételekre épülő feladatokat teljes biztonsággal
oldják meg, a hibákat önállóan javítani tudják.
Emelt szint:
A tanuló tudjon összetett feladatot strukturáltan megoldani egy programnyelven.
Legyen képes tesztelni programját, hibát keresni, majd javítani benne. Legyen képes a program
különböző kimeneteinek tesztelésére alkalmas mintaadatokat adni. Tudjon nyomkövetéssel programot
tesztelni. Tudjon felhasználói és fejlesztői dokumentációt értelmezni, készíteni.

12. évfolyam
Évi óraszám: 32
Célok, fejlesztési feladatok
Ismerje a struktogramot vagy a folyamatábrát, és a mondatszerű algoritmust leíró eszközt.

Tudjon az egyikkel programot tervezni.
Ismerjen egy programozási nyelven: típusdefiníciót, változódeklarációt, input és output utasításokat,
alapvető programszerkezeteket (azaz szekvenciát, elágazást, ciklust), eljárásokat, állományból
adatbeviteli és –kiviteli műveleteket.
Tudjon egy közepes nehézségű, de összetett feladatot strukturáltan megoldani az ismert
programnyelven.
Tudjon e felhasználóval kulturáltan kommunikáló adatbevitelt és adatkivitelt írni.
Legyen képes a program különböző kimeneteinek tesztelésére alkalmas mintaadatokat adni.
Tudjon nyomkövetéssel programot tesztelni.
Ismerje a használt informatikai eszközök működési elveit.
Legyen képes egy probléma megoldásához kiválasztani az általa ismert eszközök, programok,
alkalmazások és módszerek közül a megfelelőt. Legyen tudomása az intelligens eszközökről és
növekvő jelentőségükről.
Legyen képes különféle formákban megfogalmazni a környezetében, az iskolában előforduló
tevékenységek algoritmizálható részeit. Helyesen használja a logika bizonyos elemeit (és, vagy, nem,
ha … akkor …). A problémamegoldás során ismerje fel az adatok közötti összefüggéseket. Ismerje fel
az adatok és az eredmények kapcsolatát. Egyszerű feladat megoldásához legyen képes algoritmust
készíteni, és az algoritmust megvalósítani számítógépen (a használt fejlesztő rendszerrel). Legyen
képes értelmezni a programok által szolgáltatott válaszokat.
Kísérletezzen egyszerű folyamatok számítógépes modelljeivel, figyelje meg a paraméterek
módosításának hatását.
Továbbhaladás feltételei
Részletes feladatleírás és minta alapján legyen képes bármilyen szöveges dokumentum előállítására.
Tudja használni a táblázatkezelő program nyújtotta speciális lehetőségeket is. Adatmodell alapján
tudjon adatbázist definiálni, és azt folyamatosan karbantartani. Tudjon komplex feladatot megoldani,
képes legyen a megoldáshoz a megfelelő szoftvert kiválasztani.
A tanulók az (eddig megismert) elemi programozási tételekre épülő feladatokat teljes biztonsággal
oldják meg, a hibákat önállóan javítani tudják.
A tanulók az újonnan megismert adatszerkezeteket biztonsággal alkalmazzák a feladatok
megoldásában. Tudjanak fájlból adatokat beolvasni, fájlba adatokat kiírni. A feladatok megoldása
során ismerjék fel a függvény alkalmazhatósági lehetőségét. Értsék a unitok szerepét, használni tudják
a feladataik megoldásában.
A tanulók tudjanak létrehozni vizuális programnyelvű alkalmazást. Legyenek képesek képernyőformát
létrehozni, és azon eszközöket elhelyezni. A tanulók értsék és programozzák az eseményfigyelést és akezelést. Tudjanak az objektumhoz rendelt metóduskészletből választani, ismerjék a különböző
metódusok és események hatását. Tudatosan tervezzék meg a várható felhasználói aktivitást, és az erre
adott programválaszt. A tanulók ismerjék és tudják kiválasztani a különböző kontrolltípusokat.
Vegyék figyelembe az esztétikai és ergonómiai szempontokat.
Emelt szint:
A tanuló tudjon összetett feladatot strukturáltan megoldani egy programnyelven.
Legyen képes tesztelni programját, hibát keresni, majd javítani benne. Legyen képes a program
különböző kimeneteinek tesztelésére alkalmas mintaadatokat adni. Tudjon nyomkövetéssel programot
tesztelni. Tudjon felhasználói és fejlesztői dokumentációt értelmezni, készíteni.

SZLOVÁK NYELV
9. évfolyam
Évi óraszám: 37
Célok, fejlesztési feladatok
A 9. évfolyamos diákok több éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi
foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, szókincsük bővült, megértik a tanár célnyelvi óravezetését,
önbizalmuk lehetővé teszi számukra, hogy az órai munkában egyénileg, párban vagy csoportban
eredményesen vegyenek részt, órán kívüli feladataikat önállóan megoldják. Önértékelésük fejlett és
reális: ismerik erős és gyenge pontjaikat. Továbbra is fontos motivációjuk fenntartása és további
fejlesztése. Az eddigi tapasztalatok alapján viszont – a hozzánk érkező diákok tudása gyakran
bizonytalan és egymástól eltérő, így a legalapvetőbb ismeretek rendszerezésével, ismétlésével kell
kezdenünk a nyelvoktatást. A cél, hogy a tanuló ismert témakörben, szóban és írásban tudjon
információt cserélni, szöveget megérteni és létrehozni.
A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes

kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;

kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből
kikövetkeztetni;

kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;

kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;

köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes

köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákban rendezett válaszokat adni;

egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;

megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;

beszélgetésben részt venni;

társalgást követni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes

kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;

kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;

ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;

kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni;

kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;

kb. 150 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni;

egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai illetve irodalmi szöveget követni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes

kb. 100 szavas, tényszerű információt közvetítő, néhány bekezdésből álló szöveget írni;

gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök
használatával, logikai összefüggések alapján szöveggé rendezni, egyszerű közléseket írásban
megfogalmazni;




különböző szövegfajtákat létrehozni;
változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni.

10. évfolyam
Évi óraszám: 37
Célok, fejlesztési feladatok
Egy-egy témakörre ismétléssel, számonkéréssel együtt 6 tanítási órát tervezünk. Ez összesen 66 óra.
További 4 órát szánunk az életkori sajátosságoknak, adott szinten mozgó nyelvtudásnak megfelelően
kiválasztott, autentikus szövegekkel való munkára a négy alapkészség tudatos fejlesztése céljából.
Ezen foglalkozásokhoz használjuk ifjúsági magazinok cikkeit, olvasott és hallott szöveg értését mérő
feladatsorokat.
Kommunikációs szándékok (10. évfolyam)
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:

megszólítás,

köszönés, elköszönés,

bemutatás, bemutatkozás,

telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés;

személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás,

érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás,

engedélykérés és arra reagálás,

köszönet és arra reagálás,

bocsánatkérés és arra reagálás,

gratuláció, jókívánságok és arra reagálás.
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:

sajnálkozás;

öröm;

elégedettség, elégedetlenség;

csodálkozás;

remény;

bánat;

bosszúság.
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:

véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás,

valaki igazának az elismerése és el nem ismerése,

egyetértés, egyet nem értés,

érdeklődés, érdektelenség,

tetszés, nem tetszés,

dicséret, kritika,

ellenvetés,

akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség,

ígéret; szándék, terv,

érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia iránt.
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok:

dolgok, személyek megnevezése, leírása;

események leírása;

információkérés, információadás;

igenlő vagy nemleges válasz;

tudás, nem tudás;

bizonyosság, bizonytalanság;

ismerés, nem ismerés.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok:

kérés;

tiltás, felszólítás;

segítségkérés és arra reagálás;

javaslat és arra reagálás;

kínálás és arra reagálás;

meghívás és arra reagálás.
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok:

visszakérdezés, ismétléskérés;

nem értés;

betűzés kérése, betűzés;

felkérés lassabb, hangosabb beszédre;

beszélési szándék jelzése, téma bevezetése;

megerősítés

témaváltás, beszélgetés lezárása.
Fogalomkörök

Cselekvés, történés, létezés kifejezése,

Birtoklás kifejezése,

Térbeli és időbeli viszonyok,

Függő beszéd,

Mennyiségi és minőségi viszonyok,

Modalitás,

Esetviszonyok,

Logikai viszonyok,

Szövegösszetartó eszközök.
A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes

kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;

kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből
kikövetkeztetni;

kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;

kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;

köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes

árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat
adni;

választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;

megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;

beszélgetésben részt venni;

társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt kifejteni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes

kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;

kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;

ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;

kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;


kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;

kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni;

egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg lényeges pontjait megérteni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes

kb. 150 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;

gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök
használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;

különböző szövegfajtákat létrehozni;

változatos közlésformákat használni.

11. évfolyam
Évi óraszám: 37
Célok, fejlesztési feladatok
Célunk, hogy a tanulók a 11. osztály végére ne csak megismerjék és tudják a nyelvet, hanem hogy
tudásukat minden lehetséges helyzetben alkalmazzák. A kommunikáció és a mellett igen fontos a
német nyelvű országok kultúrájának, az ott élők gondolkodásmódjának megismerése, elfogadása és
tiszteletben tartása is.
A diákok jussanak el ebben a tanítási - tanulási folyamatban odáig, hogy igényük legyen az önálló
tanulásra, ismeretszerzésre, önművelésre.
Egy-egy témakörre ismétléssel, számonkéréssel együtt 6 tanítási órát tervezünk. Ez összesen 66 óra.
További 8 órát szánunk az életkori sajátosságoknak, adott szinten mozgó nyelvtudásnak megfelelően
kiválasztott, autentikus szövegekkel való munkára a négy alapkészség tudatos fejlesztése céljából.
Ezen foglalkozásokhoz használjuk ifjúsági magazinok cikkeit, olvasott és hallott szöveg értését mérő
feladatsorokat.
A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes

kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;

kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből
kikövetkeztetni;

kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;

kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;

köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget különösebb nehézség nélkül megérteni.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes

árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat
adni;

választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;

megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;

beszélgetésben részt venni;

társalgásban más véleményét kikérni, álláspontját megvédeni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes

kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;

kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtől megkülönböztetni;


ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;

kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;

kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;

kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelven és/vagy célnyelven összefoglalni;

egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg különösebb nehézség nélkül
megérteni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes

kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;

gondolatait és érzelmeit változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő
nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben
megfogalmazni;

különböző szövegfajtákat létrehozni;

változatos közlésformákat használni.
12. évfolyam
Évi óraszám: 32
Célok, fejlesztési feladatok
A tanuló ismert témakörben, szóban és írásban tud információt cserélni, szöveget megérteni és
létrehozni. Nyelvtudását szakmai érdeklődésének megfelelően továbbfejleszti. Nyelvtudása
segítségével képes képet alkotni más országok népeiről és kultúrájáról.
A tanuló legyen képes részt venni saját érdeklődési körébe eső, tanulmányaiban előforduló vagy
általános érdeklődésre számot tartó témákról szóló beszélgetésekben. Legyen képes megoldani a
mindennapi élet feladatait.
Az olvasott autentikus szövegek és a feladatok tegyék lehetővé, hogy a tanulónak alkalmaznia kelljen
az életben általában használatos olvasási módokat (globális, szelektív, részletes értés.)
A tanuló tudjon az életkorának és az érdeklődésének megfelelő szituációkban a különböző témákon
belül kommunikatív feladatokat megoldani.
Egy-egy témakörre 5 órát tervezünk (45 óra). A fennmaradó 19 órát az érettségi vizsgára való
ismétlést és gyakorlás tölti ki.
Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:

megszólítás;

köszönés, elköszönés;

bemutatás, bemutatkozás;

telefonálásnál bemutatkozás, elköszönés;

szóbeli üdvözletküldés;

személyes és hivatalos levélben megszólítás;

személyes és hivatalos levélben elbúcsúzás;

érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás;

engedélykérés és arra reagálás;

köszönet és arra reagálás;

bocsánatkérés és arra reagálás;

gratuláció, jókívánságok és arra reagálás;

együttérzés és arra reagálás.
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:

hála;


sajnálkozás;

öröm;

elégedettség, elégedetlenség;

csodálkozás;

remény;

félelem;

bánat;

bosszúság.
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:

véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás;

valaki igazának az elismerése és el nem ismerése;

egyetértés, egyet nem értés;

érdeklődés, érdektelenség;

tetszés, nem tetszés;

dicséret, kritika, szemrehányás;

ellenvetés;

ellenvetés visszautasítása;

akarat, kívánság, bizonytalanság, képesség, szükségesség, kötelezettség, lehetőség;

ígéret;

szándék, terv,

érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia, érdeklődési kör iránt.
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok:

dolgok, személyek megnevezése, leírása;

események leírása;

információkérés, információadás;

igenlő vagy nemleges válasz;

válaszadás elutasítása;

tudás, nem tudás;

bizonyosság, bizonytalanság,

ismerés, nem ismerés;

emlékezés, nem emlékezés.
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok:

kérés;

tiltás, felszólítás;

segítségkérés és arra reagálás;

javaslat és arra reagálás;

kínálás és arra reagálás;

meghívás és arra reagálás;

reklamálás;

tanácskérés, tanácsadás;

segítség felajánlása és arra reagálás;

ajánlat és arra reagálás.
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok:

visszakérdezés, ismétléskérés;

nem értés;

betűzés kérése, betűzés;

felkérés lassabb, hangosabb beszédre;

beszélési szándék jelzése, téma bevezetése, félbeszakítás;

megerősítés;

körülírás;

példa megnevezése;


témaváltás, beszélgetés lezárása.
Fogalomkörök

cselekvés, történés, létezés kifejezése,

birtoklás kifejezése,

térbeli és időbeli viszonyok,

függő beszéd,

mennyiségi és minőségi viszonyok,

modalitás,

esetviszonyok,

logikai viszonyok,

szövegösszetartó eszközök.
A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes

kb. 200 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;

kb. 200 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből
kikövetkeztetni;

kb. 200 szavas szövegben fontos információt megérteni;

kb. 200 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;

köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget anyanyelvén és/vagy célnyelven
összefoglalni.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes

árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat
adni;

választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;

gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni;

megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;

beszélgetésben részt venni;

társalgásban részt venni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes

kb. 250 szavas szöveget elolvasni;

kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;

ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek
jelentését kikövetkeztetni;

kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;

kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;

kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelvén összefoglalni;

egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvén és/vagy
célnyelven összefoglalni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes

kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;

gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét változatos kifejezésekkel és
mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikai összefüggések alapján,
bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;

különböző szövegfajtákat létrehozni;

változatos közlésformákat használni.

